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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 مقدمة

الحمد هلل حؽَّ حمِدِه، والصالُة والسالـُ عمى مف ال نبيَّ مف بعِدِه، سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف، 

 وبعد....... 

فإف دراسة القواعد الصرفية، وسيمٌة ال غاية تُقصد لذاتيا، بؿ ُتعيف الطالَب عمى تفيُّـ أْبِنية الكالـ في لغة  

القرآف الكريـ، والوقوؼ عمى أسرار بالغِتِو في اختياره لصيغ الكممات المختمفة في بناِء جمِمِو، والوقوؼ عمى أسرار 

الَب العربيِة عمى التعبير الصحيح المطابؽ لمفصحى، واإلبانة الكاممة البالغة والبياف، وىي وسيمة أيضا ُتعيف ط

 عمَّا في النفس.

وليس القصد أف يحفَظ الطالُب القواعد الصرفية عف ظير قمب، وال أف يردّْدوىا بال وعي، بؿ إف العبرة في  

صريؼ الكممات، والغرض مف الدرس الصرفي بكثرة التدريبات، والوقوؼ أماـ كؿ صيغة وبناء، لمعرفة السّر في ت

 ىذا التصريؼ.

وقد راعينا في تأليؼ ىذه المحاضرات، أف تفي بالغرض، بوضوح العبارة، ودقة العرض، واالبتعاد عف 

الخالفات الصرفية التي ال تفيد، كما رجعنا في شيء غير قميؿ مف أمثمتيا إلى َمعيف العربية الصافي، وكتاِبيا 

يقترب الطالب مف منبع دينو، وعماد شريعتو، وليتّْضح لو الغرض األساسي مف دراسة  الخالد القرآِف الكريـ؛ حتى

ـَ بتالوتيا لساُنو، فيرتميا بال لْحف أو  القواعد الصرفية، وىو االستعانة بيا عمى فيـ آيات اهلل البيّْنات، وليستقي

 تحريؼ.

ٍَدََِٓتَيا }  َّاُبَزبََّيا َلا ُتِصِغ ُقُلَْبَيا َبِعَد ِإِذ  َْ ًِ َلُدِىَم َزِحَنّة ِإىََّم َأِىَت اِل ٍَِب َلَيا ِم َّ} 

  بأ.د. رمضاف عبد التوا 25/11/1992
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 مقدمات صرفية
 

 :تعريؼ الصرؼ
 .التغيير في المغة العربية معناىا الصرؼ كممة 

التي ليست ، أحواؿ أبنية الكممة القواعد التي تعرؼ بياب لعمـ)ا :وفي اصطالح عمماء الصرؼ

 .(أحواؿ إعراب وال بناء

 :موضوع عمـ الصرؼ

نما فيما يختص منيا ، وال يبحث ىذا العمـ في كؿ كممات المغة  واألفعاؿ ، 1باألسماء المتمكنةوا 

)كيؼ( : واألسماء المبنية مثؿ، و )إلى( وما شابييا ف()مِ : مثؿ وعمى ىذا فإف الحروؼ، 2المتصرفة

تدخؿ في مباحث  ال، )ليس(و )عسى( :التي ال تتصرؼ مثؿواألفعاؿ الجامدة وما شابييا،  و)أيف(

  .كذلؾ ؼ(لتصري)ا عند عمماء العربية باسـ (الصرؼُ ) ويسمى، ىذا العمـ

واضع ىذا العمـ في العربية ىو معاذ بف مسمـ اليراء الكوفي  إفَّ : ويقاؿ: واضع عمـ الصرؼ

 .ىػ(787سنة  ى)المتوف

واإلبانة الكاممة ، التعبير الصحيح المطابؽ لمفصحى عيف عمىػُ ىو وسيمة ت :ثمرة عمـ الصرؼ

 والوقوؼ عمى أسرار البالغة والبياف.، وتفيـ أبنية المغة القرآنية، عما في النفس

  

                                                 
1

 األسماء انمتمكنة أي انمعربة خالف انمبنية 
2

 األفعال انمتصرفة انتي يصاغ منها انماضي وانمضارع واألمر واسم انفاعم واسم انمفعىل....
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 مقدمة في تقسيـ األفعاؿ واألسماء

 : تنقسـ األفعاؿ إلى قسميف أوالً 

وتُأخذ ، وىي التي تتصرؼ في الماضي و المضارع و األمر: األفعاؿ المتصرفة  -1

 .ب(مكتَ  -مكتوب -كاتب -بْ اكتُ  -يكتبُ  -بَ )كتَ : وذلؾ نحو ،منيا المشتقات

: وذلؾ نحو، واحدة وال تتصرؼ وىي األفعاؿ التي تمـز صورةً : األفعاؿ الجامدة -2

 .فيذه األفعاؿ تمـز صورة واحدة وال تقبؿ التصريؼ، ى(سَ عَ  -َس يْ لَ  -َس ئْ بِ  -ـعْ )نِ 

 .األفعاؿ المتصرفة عمـ الصرؼ ال يدرس إال: ممحوظة

 : تنقسـ األسماء إلى قسميف: ثانيا

 :وذلؾ نحو، آخرىا بسبب العوامؿ وىي األسماء الُمْعربة التي يتغير: األسماء المتمكنة-7

 .باب( وما شابييا -خالد -محمد -رجؿ -مكتوب -كاتب -)كتاب

آخرىا  وال يتأثر، وىي األسماء المبنية التي تمـز حالة واحدة: األسماء غير المتمكنة-2

 .الذي( -ىذا  -متى  -)كيؼ  :بسبب العوامؿ نحو

 .عمـ الصرؼ ال يدرس إال األسماء المتمكنة: ممحوظة
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 أسئمة

 عرؼ الصرؼ لغة واصطالحا؟ -1

 بيف ما يختص بو عمـ الصرؼ بالدراسة مف الكممات العربية؟  -2

 ما ىي األفعاؿ المتصرفة مع التمثيؿ؟   -3

 عاؿ الجامدة مع التمثيؿ؟ ما ىي األف -4

 ما ىي األسماء المتمكنة مع التمثيؿ؟ -5

 ما ىي األسماء غير المتمكنة مع التمثيؿ؟ -6
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 مقدمة في المجرد والمزيد

 .األفعاؿ المتصرفة إلى مجرد ومزيد، و ف األسماء المتمكنةمِ  تنقسـ كؿّّ 

 .ما كانت كؿُّ حروفو أصوال: فالمجرد

 .)سألتمونييا( حروؼ الزيادة العشرة التي تجمعيا كممةما كاف فيو أحد : و المزيد

ما رباعي نحو، قُبح( -فِيـ -جمس -لِعب -)كتب :إما ثالثي نحو: فالمجرد مف األفعاؿ : وا 

 .طمأف( -بعثر -قمقؿ -زلزؿ -)دحرج

  :والمزيد مف األفعاؿ -

 .أخرج( -قتَّؿ -)شاىد :مزيد بحرؼ نحو يإما ثالث *

 .تقاتؿ( -احمرَّ  -)انكسر: أو بحرفيف نحو

 .اعشوشب( -)استخرج: أو بثالثة أحرؼ نحو

  ما رباعي مزيد بحرؼ نحوو  .تزلزؿ( -تبعثر -)تدحرج: ا 

( -اطمأفَّ  -)اشمأزَّ : بحرفيف نحو أو  .اشرأبَّ

 وال يتجاوز الفعُؿ بالزيادة ستَة أحرؼ.

 -كبد -َكِتؼٌ  -ِعَنبٌ  -َصْوتٌ  -َعْيفٌ  -َوْجوٌ  -)َقَدـٌ : إما ثالثي نحو: أما المجرد مف األسماءو

 .ُكُتٌب( -قمـ

ما رباعي نحو  .ِدْعبؿ( -سمسـ -عقرب -ثعمب -َعْسجد -خسَ رْ فَ  -جرَ زْ خَ  -َخْردؿ -)جعفر :وا 

ما خماسي نحو  .ؿ}الباطؿ{(بَ عْ زَ خُ  -}المرأة العجوز{ جحمرش -سفرجؿ -زبرجد -)فرزدؽ: وا 
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 -خضراء -ساللـ -سعيد -خاتـ -مسجد -)أبيض: إما ثالثي نحو: والمزيد مف األسماء

 .استفياـ( -استخراج -مصابيح -مفاتيح -تماثيؿ -سكارى -منازؿ

ما  -عنكبوت -زميرير -زعفراف -متدحرج -قرطاس -فردوس -)مدحرج: رباعي نحو وا 

 .احرنجاـ(

ما خماسي نحو  .عندليب( -سمسبيؿ -)زنجبيؿ :وا 

 وال يتجاوز االسـ بالزيادة سبعة أحرؼ.
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 اإلبداؿ واإلعالؿمقدمة في 

 

 .ؽلممناسبة في النط بحرؼ آخرَ  حرؼٍ  ىو تغيير: اإلبداؿ

 :بعض مواضع اإلبداؿ

 (افتعؿ)تقمب )تاء( ، ظاء( -طاء -ضادا -)صادا :وما تصرؼ منيا (ؿعَ تَ افْ )إذا كانت فاء -1

 ما قبميا. بَ ناسِ تُ ( لِ )طاءً 

 فنقوؿ في )افتعؿ( -

  األصؿ )اصتبر(.و ، )اصطبر(:مف الصبر 

 واألصؿ )اضترب(.، )اضطرب( :الضرب ومف 

 )األصؿ )اطترد(.و ، ومف الطرد )اطػّرد 

 )واّطمـ(.، )اظتمـ(. ويجوز )اّظمـ واألصؿ، ومف الظمـ )اظطمـ 

 ووزف كؿ مف ىذه الكممات ىو)افتعؿ( وال ننظر إلى التغيير الذي أحدثو اإلبداؿ. 

 .( افتعؿ )داال( لتناسب ما قبميا)تاءُ قمبت ، )داال أو زايا أو ذاال( :(افتعؿ)إذا كانت فاء  -2

 فنقوؿ في )افتعؿ( - 

 واألصؿ )ادترأ(.، )اّدرأ( :مف الدَّْرء*  

 واألصؿ )ازتير(.، )ازدىر( :ومف الزىر*  

 .واّذكر(، ويجوز )اّدكر، واألصؿ )اذتكر(، ومف الذكر )اذدكر( * 

 



 8 

أو الياء )تاًء( وأدغمت في تاء مبت ىذه الواو قُ ، )واوا( أو )ياء( (افتعؿ)إذا كانت فاء  -3

 افتعؿ.

 (افتعؿ)فنقوؿ في  

 األصؿ )اوتصؿ(و ، )اتَّصؿ(: مف الوصؿ.  

 )واألصؿ )ايتسر(، ومف اليسر)اّتسر. 

 أسئمة

 ىات صيغة افتعؿ مف الكممات اآلتية:

 -وصؼ -ضرَّ  -ذكر -طرد -طمب -درى -زاح -دعا -وزف -صدـ -صمح -)زجر

 وقى(. -وعد -وىـ -صفو -زىر -وعظ
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 اإلعالؿ

 حذفيا. أو، تسكينيا أو، ىو تغيير يحدث في حروؼ العمة بقمبيا: واإلعالؿ

الياء( وتشترؾ اليمزة مع ىذه  -الواو -)األلؼ :التي يحدث فييا اإلعالؿ ثالثة عمةحروؼ ال

 .الحروؼ في بعض المواضع

ما منقمبة عف ، األلؼ ال تكوف أصاًل أبدًا فيي إما زائدة: فائدة  .أصؿوا 

 رجاؿ(. -كاتب -)كتاب: فمثاؿ الزائدة

  .أصميا اليمزة )آكؿ(وأصميا ياء  )باع(، و)قاؿ( أصميا واو :ومثاؿ المنقمبة عف أصؿ

 وسيأتي إيضاح ذلؾ إف شاء اهلل.

 :عالؿبعض قواعد اإل

؛  يكوف ما بعده ساكنا؛ بشرط أالَّ اؾ حرؼ العمة وانفتح ما قبمو ُيقمب ألفً إذا تحر   (1)

وأصؿ )طاؿ َطػُوَؿ(  وأصؿ )خاؼ َخِوَؼ( وأصؿ )ىاب َىيِػَب( وأصؿ )باع َبَيَع( َقَوَؿ( فأصؿ)قاؿ

وال ، ى ذلؾ إعالال بالقمبسمَّ ويُ ، ؛ فقػُمب ألفاة تحرؾ حرؼ العمة وانفتح ما قبمووفي كؿ ىذه األمثم

 ألف ما بعد حرؼ العمة ساكف. ؛وَحَياة( يحدث قمب في مثؿ )َبَياف

فإف حركة حرؼ العمة تُنقؿ ، وجاء قبمو حرؼ صحيح ساكف، ةإذا تحرؾ حرؼ العم (2)

، ؿ الحركات مف الحرؼ المعتؿمْ در عمى حَ ؛ ألف الحرؼ الصحيح أقْ إلى الصحيح الساكف قبمو

، )َفَعَؿ َيْفِعُؿ(: ألنو مف باب ُع(؛وأصؿ )يبيع َيْبيِ ، )َفَعَؿ َيْفُعُؿ(: ألنو مف باب فأصؿ )يقوؿ َيْقُوُؿ(؛

إلى  فُنقمت حركة المعتؿّْ ، صحيح ساكفحرؼ ؾ حرؼ العمة وجاء قبمو المثاليف تحرَّ ففي ىذيف 

 إعالال بالنقؿ. :ويسمى ذلؾ، الصحيح الساكف
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إلى  عتؿ  فُتنقؿ حركة المُ ، وجاء قبمو صحيح ساكف، إذا تحرؾ حرؼ العمة بالفتح: ممحوظة

() :أصمو (مثؿ )أقاـ، قمب حرؼ العمة ألفاويُ ، الصحيح الساكف ألنو عمى وزف )أْفَعؿ( تحرؾ ؛ أْقَوـَ

ألنو أقدر  ؛إلى الصحيح )الفتحة(وىي قمت الحركة وجاء قبمو صحيح ساكف فنُ ، حرؼ العمة بالفتح

إف حرؼ العمة تحرؾ بحسب : }وفي ذلؾ يقوؿ الصرفيوف ..مبت الواو ألفاثـ قُ ، عمى حمؿ الحركات

 {.فُقمب ألفا، ْوـ(وانفتح ما قبمو بحسب الحاؿ )أقَ ، األصؿ )أْقَوـ(

ألفا،  وقػُِمبْت الواو، يْفَعُؿ( فنػُِقمْت الحركةُ  –)يخاؼ( فأصمو )يْخَوؼ(ألنو مف باب )فػَعِػَؿ  :ومثمو

 .فصار )يخاؼ(

ومف ، دعاء() (فالمصدر مف )دعا، مب ىمزةً إذا تطّرؼ حرؼ العمة بعد ألؼ زائدة قُ  (3)

 -وِبناي -)ُدعاو :اصطفاء( واألصؿ) (ومف)اصطفي، اشتراء() (ومف)اشترى، بناء() ()بنى

 مب ىمزة. ؿ ىذه األمثمة بعد ألؼ زائدة فقُ واشِتراي( تطرؼ حرؼ العمة في ك -واصِطفاو

مبت الساكنُة حرَؼ مدٍّ مف جنس حركة ما قُ ، والثانية منيما ساكنة، إذا اجتمع ىمزتاف (4)

 :ِمف(في )أْفَعؿ( مف )أَ نقوؿ و  ؿ(كُ أْ )أَ  :واألصؿ، )آكؿ( :فنقوؿ في المضارع مف )أكؿ( لممتكمـ، قبميا

ونقوؿ ، مف()ُأأْ  :)ُأومف( واألصؿ :ونقوؿ في المضارع لممتكمـ مف )آمف(، )َأْأمف( :واألصؿ، )آمف(

 ماف(.)ِإأْ  :واألصؿ، )إيماف( :في المصدر مف )آمف(

 :واألصؿ، الحادي( -الراجي -)الداِعي :مثؿ، إذا تطرفت الواو بعد كسر قمبت ياء (5)

 .الحاِدو( -الراِجو -)الداِعو

 (:)ميعاد ، وأصؿِمْوزاف() (:فأصؿ )ميزاف، إذا وقعت الواو ساكنة بعد كسر قمبت ياء (6)

 .ِمْوعاد()
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إذا وقعت الواو أو الياء عينا السـ فاعؿ عمى وزف )فاعؿ( قمبت كؿ مف الواو أو  (7)

 .بايع() (:)بائعأصؿ و ، قاوؿ() (:فأصؿ )قائؿ، الياء ىمزة

، في الياء دغمتْ مبت الواو ياء وأُ قُ  اجتمعت واو وياء وكانت األولى منيما ساكنةً إذا  (8)

 .َطْوٌى() ()َطيّ ، وْوٌى(لَ ) (:)َليّ وسْيِود( ) (:)سّيدوَمْيِوت( ) (:فأصؿ )مّيت

 أسئمة

 بيف ما حدث في الكممات اآلتية مف إعالؿ: 

 -ناـ -ميّْت -بائع -أعاد-ميناء -الداعي -انتياء -إيثار -دعاء -أعاف-يصوـ -)خاؼ

 (. -أقاـ -ميقات -اتقاء -ىاب

 :ىات ما يأتي مع بياف األصؿ 

 باع(. -سعى -نما -اسـ الفاعؿ مف: )عاد -

 وثؽ(. -وعد -وني -وقت -وزف ِمْفعاؿ مف )وزف -

 أمر(. -آثر -أكؿ -المضارع لممتكمـ مف )آمف -

 أوعد(. -أوقؼ -آثر -المصدر مف )آمف -

 نيى( -آماؿ -اشترى -وقى -اصطفى -رجا -ؿأصؿ األلؼ في )آجا -

 

  



 12 

 الميزاف الصرفي مقدمة في 

فو عمماء الصرؼ بأنو، التمثيؿ: ويسمى كذلؾ، الميزاف الصرفي  ؤتى بو لبياف لفظ يُ  :يعرّْ

، والتأخير، والتقديـ، والزوائد، والسكنات واألصوؿ، )الحركات: أحواؿ أبنية الكمـ في ثمانية أمور

  .وعدمو(، والحذؼ

، والعيف، الفاء: مكوناً  مف، ثالثي األصؿ، يوزف بو يوقد اختار الصرفيوف ىذا المفظ الذ 

أف أكثر المفردات العربية ىو ، والسبب في اختيار لفظ ثالثي لمميزاف الصرفي، )ؼ ع ؿ( والالـ

 ثالثي كما يقوؿ الصرفيوف. 

، الكممات ثالثة أحرؼ أصوؿَ فقد جعؿ الصرفيوف ، ولما كاف أكثر المفردات العربية ثالثيا

مة شكَّ مُ  :أي، رة بصورة الكممة التي يريدوف وزنياصوَّ مُ ، (بالفاء، والعيف، والالـ)وقابموىا عند الوزف 

 :وزنيا (َحِسبَ ) وكممة، (َفُعؿَ ): وزنيا (َحُسفَ ) وكممة، (َفَعؿٌ ) :وزنيا (َجَمؿٌ ) فكممة، بشكؿ الموزوف

 وىمـ جًرا. ، (ُفِعؿَ ) :وزنيا (ُكِتبَ ) وكممة، (َفِعؿَ )

 والحرؼ الثالث عيف الكممة يوالحرؼ الثان، فاء الكممة، وقد سّمى الصرفيوف الحرؼ األوؿ 

 .ىذا بالنسبة إلى الكممة الثالثية، الـ الكممة

 نظر إلى ىذه الزيادة: يُ ، عف ثالثة أحرؼ فإف زادت الكممة

مف أصؿ وضع الكممة في العربية عمى أربعة أحرؼ أو  فإف كانت زيادتيا ناشئةً  -1

 يف عمى أحرؼ )فعؿ(.المَ  ا أوزدنا في الميزاف المً ، خمسة
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، فيو أمر خاص باألسماء فقط، أما زيادة الميف، وزيادة الـ واحدة أمر عاـ في الفعؿ واالسـ

]وىو الطويؿ مف  وَصْقَعب َجْعَفر في وزفنقوؿ و  .َفْعَمؿَ : َىْرَوؿَ  و َبْعَثرَ  و َدْحَرجَ  فنقوؿ في وزف

 .وغير ذلؾ، َفَعمَّؿ :َسَفْرَجؿ وفي وزف، َفْعَمِمؿ :َجْحَمِرش وفي وزف .َفْعَمؿ :الرجاؿ[

ف كانت الزيادة ناشئة مف تكرير حرؼ مف أصوؿ الكممة -2 كررنا ما يقابمو مف أحرؼ  ؛وا 

  .َمؿَ َفعْ  :َجْمَببَ  وفي وزف، فّعؿ مثالً  قّتؿ: فنقوؿ في وزف، الميزاف

ف نشأت مف زيادة حرؼ أو -3 : لفظأكثر مف حروؼ الزيادة العشرة التي يجمعيا  وا 

 وفي وزف، فاِعؿ: فاىـ فنقوؿ في وزف، جئنا بالحرؼ الزائد بمفظو في الميزاف، )سألتمونييا(

  .وغير ذلؾ ...تفّعؿ تحّدث وفي وزف، استفعاؿ :استكبار وفي وزف، فّعاؿ :جّبار

ف كاف الزائد  -4 فيقاؿ في ، صؿُمبدال مف تاء االفتعاؿ ُعبّْر بيا أي بػ)التاء( عنو تبعا لألوا 

  .افطعؿ ال، اْفَتَعؿ: اصَطَبر: وزف

بؿ يبقى الميزاف ، فإنو ال يحصؿ مثمو في الميزاف، إعاللّي في الموزوف أما إذا حصؿ قمبٌ  - 5

 إف وزنيا )يبيع(: فيقاؿ في، أف الكممة توزف بحسب أصميا ال بحسب حالتيا الراىنة يأ، عمى حالو

 (.َدَعوَ ) ألف أصميا (؛َفَعؿَ ) وزنيا (َدَعا) وكذلؾ)َيْبِيع(،  ألف أصميا )يْفِعؿ(؛

ومف قواعد الميزاف الصرفي كذلؾ: أنو إذا حدث قمب مكاني في الكممة حدث مثمو في -6

إف حصؿ حذؼ الميزاف، فيقاؿ في وزف )جبذ(: )فمع(؛ ألف الكممة مقموبة عف )جذب(، وكذلؾ 

في أصوؿ الموزوف حذفنا ما يقابمو في الميزاف، فنقوؿ في وزف )ِبْع(: )ِفْؿ(، وفي وزف )صفة(: 

 )ِعَمة(، وىكذا.
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 (7تمرينات )

 -: زف الكممات اآلتية وزنا صرفيا

تقاَبؿ  –ىارب  –سألُت  -َعدَّ  –مشتَرؾ  – اْسعَ  –َره  –معمـو  –ُت ىّذب –َقْمَطِرير –َعِقيؿ 

 -ميزاف  -ُحِوصر -أّلؼَ  -محارب -احمارّ  –َليأُكمّف  -َيِعُد ػ ازدىار –استرضاء  –َعدوّّ  –

 -ُرْمح -عندليب -أرنب -شجرة  -ِؽ زيدا -ِعدة –ُكْؿ  -انكسر -موفسالِ  -شدّّ  -باؾٍ  -َصَنْوبر

 اْزَراّؽ. -يتبادؿ -اقتدار -ُخويِمد -ِقؼْ  -صفة -تعّذر -ساعٍ  -َرَمْت  -ُقؿْ  -يِزف -يرى

 -: اذكر ميزاف الكممات اآلتية

 -انتفي -أدّْ  -ؿدَ نْ جَ  -يبيع -يطوؿ -معروؼ -ـعالِ  -ِعدْ  -استغفر -طاؿ -جّرب -رأى

 و.قِ  -احرنجـ -اصفارّ  -ـأكرَ  -بأدَّ 

 -: اذكر ميزاف المضارع واألمر مف األفعاؿ اآلتية

 عاد. –رمى  –َىِوَي  -ناـ –زلزؿ  -مدَّ  -استحسف -جاء -قُدـ –أرى 
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 الصحيح والمعتؿ مف األفعاؿ

 : تعريؼ الصحيح والمعتؿ

التي ىي الواو واأللؼ ، مف حروؼ العمة الـ يكف أحد أصولو حرفً  يالذ: الصحيح ىو 

  .خرج وضرب ونصر: وذلؾ نحو، )واى(والياء 

 قضى( -خاؼ -)وجد : نحو، عمة أصولو حرؼَ  ما كاف أحدُ : فيو أما الفعؿ المعتؿ 

 أقساـ الصحيح

 : وىي، ينقسـ الصحيح إلى ثالثة أقساـ

  َعِمـَ  و َكَتبَ : وال تضعيؼ مثؿ وىو ما لـ يكف في أصولو ىْمزٌ : السالـ (1)

 : وىو نوعاف: المضعؼ (2)

  فرّ  و ردّ : وىو ما كانت عينو والمو مف جنس واحد مثؿ: مضعؼ الثالثي ( أ)

وعينو والمو الثانية مف ، وىو ما كانت فاؤه والمو األولى مف جنس: يمضعؼ الرباع ( ب)

 .قمقؿ و، زلزؿ مثؿ، جنس آخر

  مأل و، قرأ و، سأؿ و أكؿ و أمر: نحو، وىو ما كاف أحد أصولو ىمزةً : الميموز (3)

 أقساـ المعتؿ

 : وىي، ينقسـ المعتؿ إلى أربعة أقساـ 

 أو ياًء.  ايكوف بالطبع إال واوً ، وال ما كانت فاؤه حرؼ عمةوىو : ( المثاؿ7)

 (،وىب ،وقع ،عوسِ  ،ولغ ،ـوجَ  ،وزف، ثورِ ، وعظ، وعد): منو كثير في العربية مثؿ الواويو 

  .وغير ذلؾ
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 :يأ ،العنز ويعرت ،الثمر وينع ،ويبس، يئس) ومنو ،فقميؿ جداِّ في العربية أما اليائي
 .(صاحت
 وطاؿ(.، وخاؼ، وباع، )قاؿ: نحو، وىو ما كانت عينو حرؼ عمة: األجوؼ( 2)
 
، رِضي، ىدى، دعا، سعى، رمى، )قضى: نحو، وىو ما كانت المو حرؼ عمة: الناقص( 3)
 سُرَو(.، بِقي، عِمي

 
 -: وىو ما فيو حرفا عمٍة وىو قسماف: ( المفيؼ4)
 
 .َوىي( ، َوَعى ، )وِليَ : نحو، ت فاؤه والموما اعتمَّ  وىو: المفيؼ المفروؽ أ(
 لوى(.، ىوى، )نوى: ت عينو والمو نحوما اعتمَّ  وىو: المقروفالمفيؼ  (ب
والميموز  (،أين): فيجتمع الميموز والناقص في مثؿ، وقد تتداخؿ بعض األقساـ السابقة 

 .ر النعاـصّوت ذكَ  يأ، الظميـ أجّ : والميموز والمضعؼ في مثؿ (،أوى): والمفيؼ المقروف في مثؿ
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 **إسناد األفعاؿ إلى الضمائر
 

 السالـ: أوالً 
 .إسناده إلى الضمائر مطمقا ماضيًا كاف أو مضارعًا أو أمراً  دالسالـ ال يتغير عن 

 الميموز: ثانياً 
 :ينذكر أحكاميا فيما يم منو، إال كممات قميمة ،يتغير عند إسناده إلى الضمائرال  الميموز

 في االبتداء والوصؿ. :يأ ،مطمقاً  (أكؿ) و (أخذ) ( نحذؼ اليمزة في األمر مف1)
فيجوز فيو  أما الوصؿ، في االبتداء فقط (سأؿ) و (أمر): كما تحذؼ اليمزة في األمر مف -

 .الحذؼ واإلثبات
َْاِلَِِه َصَدَقّة}: ف الكريـ خير شاىد عمى ذلؾ ففيوآوالقر  ًِ َأِم ًَ } :وفيو أيضا ،{ُخِر ِم َقاَل َفُخِر َأِزَبَعّة ِم

ّإذ قليا ادخلْا ٍرِ الكسٓة فللْا ميَا حٔث شئته  } :وفيو كذلؾ {كلْا ّاشسبْا مً زشق اهلل } :كما أف فيو ،{الطَِِّٔس

 .{كيا فَٔا ّاضأل الكسٓة اليت}إلى جانب  {إضسائٔل ضل بين } :كما أف فيو {
كما تحذؼ ىمزتو مف  (،ره) و (يرى) :فيقاؿ ،في المضارع واألمر (أير ) ( تحذؼ ىمزة2)

  (.رِ أَ )و (ُيري)و (أرى) :فيقاؿ، منو (أفعؿ) جميع تصاريؼ وزف
 ،مف جنس حركة األولى مد  حرَؼ بدلْت أُ  ،وسكنت الثانية ،إذا توالى ىمزتاف أوؿ الكممة (3)

 وأصميا)أنا آُكُؿ(،  )أكؿ(: فيقاؿ مف ،ويحدث ىذا في ميموز الفاء عند إسناده لممتكمـ في المضارع
 .)َأْأُكُؿ(

 المضعؼ: ثالثاً 
 ىـ و ، ) وىي مدَّْت(، )وىما مدَّا(، )وىما مدََّتا(،(مدّ )ىو يجب اإلدغاـ فتقوؿ  يفي الماض(

 (مَدْدفَ )ىف و (مَدْدتُ )أنا ما لـ يتصؿ بو ضمير رفع متحرؾ فيجب الفؾ تقوؿ:  ،(مّدوا
 .(نادْ مدَ )نحف و

 لو واحد مف أحكاـ ثالثة ىي: والمضارع 
  .تمُدْدفَ  أنتفَّ و  ،يمُدْدفَ  ىفَّ  :نحو ،ذا اتصمت بو نوف النسوةإ: ( وجوب الفؾ1)
 .لـ يْرُددْ  و يردَّ  لـ :مثؿ ،إذا جـز بالسكوف: ( جواز الفؾ2)
 .يردُّوفىما يردَّاف، وىـ و  يردّ ىو : مثؿ ،فيما عدا ذلؾ: وجوب اإلدغاـ (3)
 تقوؿ واألمر ،  ارُدْد. وأ ،ردَّ أنَت  :كالمضارع المجزـو



 18 

 المثاؿ: رابعا
  ، فيو كالسالـ.منو شيءال يحذؼ : يفي الماض 

 -: والمضارع قسماف
)وعد  :تحذؼ فاؤه إذا كاف الفعؿ مكسور العيف في المضارع مثؿ: المضارع الواوي الفاء( 1)

فإف كاف المضارع مضمـو العيف أو مفتوحيا فال  ،(وثب يِثب، ولد يِمد، وعظ يِعظ، وزف يِزف، يِعد
 -عيضَ ): ا ورد في المغة مما ظاىره يخالؼ ذلؾا مَ أمّ  (،وِجؿ يوَجؿ) و (َوُجَو يْوُجوُ ) :حذؼ مثؿ

تحت غير أف عينو فُ  ،فقد كاف في األصؿ مكسور العيف ،يَزع( –يَمغ  –يَطأ  –يَسع  –يَقع  -بييَ 
  .بسبب حروؼ الحمؽ التي تؤثر الفتح

س ويئِ ، سس ييبِ ويبِ ، عع يينِ نَ )يَ : مثؿ ، فيو كالسالـتحذؼ فاؤه ال: الفاء ي( المضارع اليائ2)
 .س( وغير ذلؾييأَ 

 كالمضارع تماما: واألمر
: إذا كاف مصدَر الواوي المكسور العيف في المضارع جاز فيو الحذؼ وعدمو تقوؿ: والمصدر

ذا حُ  ،)وعظ يعظ عظة و وعظًا(و ،)وعد يعد عدة و وعدا( عنيا  َض وّْ ت الواو مف المصدر عُ فَ ذِ وا 
 بتاء في آخره كما في األمثمة السابقة.

 
 األجوؼ: خامساً 

 -: والمضارع واألمر في حكميف ىما يتتمخص أحكامو في الماض 
 .، قالوا(تقوليف، يقوؿ، قاال، قالت، )قاؿ: مثؿ، ( تبقى عينو إذا تحركت المو1)
صالو أو التّْ  (،قؿْ ) :أو لألمر مثؿ (،لـ يقؿْ ) :مثؿ ،تحذؼ عينو إذا سكنت المو لمجـز (2)

 .وقْمنا يقْمفَ و قْمتُ  :مثؿ، بضمير رفع متحرؾ
 -: ممحوظة

 -: ؾ الفاء بالضـ أو بالكسر لواحد مف أمريفُتحرَّ  يعند حذؼ عيف األجوؼ في الماض 
 ُطمت مثؿ، ( لمداللة عمى حركة الحرؼ المحذوؼ في المضمـو والمكسور العيف في األصؿ1)

  ِخفت و
 .ِبعت و ُقمت مثؿلمداللة عمى الحرؼ المحذوؼ في المفتوح العيف في األصؿ  (2)
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 الناقص: سادسا
 -: يكما يم أحكاـثالثة : الناقص مماضيل 
 و أْعطتْ  و رمتا و رمتْ : اللتقاء الساكنيف تحذؼ األلؼ مطمقا: المتصؿ بتاء التأنيث( 1)
 .سروتا و رضيتا و َسُرَوتْ  و رِضَيتْ  وال تحذؼ الواو والياء فيقاؿ ،أعطتا
، )سَعوا: ويبقى فتح ما قبمو إف كاف ألفا مثؿ، حرؼ العمة يحذؼ: المتصؿ بواو الجماعة( 2)

 .و سُروا(، )رُضوا: ويضـ ما قبمو إف كاف واوًا أو ياًء مثؿو مَشوا( 
 :بؿ يبقى عمى أصمو في اليائي والواوي مثؿ ،حذؼ حرؼ العمةال يُ : المتصؿ بغير ذلؾ( 3)
 و رَمْيتُ  :كانت األلؼ ثالثة مثؿوُترّد األلؼ إلى أصميا في ما آخره ألؼ إف  ،سروت و رضيت
 .استدعيت و أعطيت :مثؿ ،مطمقاً  مبت ياءً فإف زادْت األلؼ عف ثالثة قُ  ،غزْوتُ 
 
 :يكما يم اف: حكمالناقص ممضارعلو 
ويفتح ما قبمو إف كاف  ،حذؼ منو حرؼ العمةيُ : ( المتصؿ بواو الجماعة أو ياء المخاطبة1)
 و يرُموف و يغُزوف :مثؿ ،أو ياءً  بحركة مجانسة إف كاف واواً ؤتى ويُ  ،تسَعيف و يسَعوف :ألفا مثؿ
  .ترِميف و تغِزيف
 يغُزوف حذؼ حرؼ العمة وتقمب األلؼ ياًء مثؿال يُ : المتصؿ بنوف النسوة أو ألؼ االثنيف (2)

 مع ألؼ االثنيف. يسَعَيافِ  و يرِمَيافِ  و يغُزَوافِ  مع نوف النسوة و يسَعْيفَ  و يرِميف و
 

 كالمضارع المجزـو: واألمر
 مع واو الجماعة. ارُموا و اعُزوا و اسَعوا: فتقوؿ 
 مع ياء المخاطبة. ارِمي و اغِزي و اسَعىْ  و 
 مع نوف النسوة. ارِميفَ  و اغُزوفَ  اسَعيفَ  و 
 مع ألؼ االثنيف. ارِمَيا و اغُزَوا اسَعَيا و 
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 تمرينات
 
وبيف ما  ،ثـ ُصغ منو فعؿ األمر، المتكمـا إلى ضمير الفعؿ )أتى( مسندً  مضارعَ  ( ىاتِ 1)

 مع بياف السبب، إبداؿ إعالؿ أو حدث فيو مف
وبيف ما ، ثـ ىات المصدر منو، )آمف( مسندا إلى ضمير المتكمـ ( ىات مضارع الفعؿ2)

 .يحدث فيو مف إبداؿ واذكر األسباب
، في الجممة األولىوابتدئ بو ، بصيغة األمر( استخدـ الفعؿ )أمر( في جممتيف بحيث يكوف 3)

 .واذكر حكـ اليمزة في الجممتيف، وصمو بما قبمو في الثانية
----------------------------------------- 

 : ( بيف المحذوؼ مف األفعاؿ في اآليات القرآنية التالية مع ذكر السبب4)
 {َربَٖٓا َأرَِْا ايًَّذَِِٜٔ َأضًََّاَْا}-1 

 {ايًََّ٘ ََٜز٣ َأَيِِ َٜعًَِِِ ٔبَإٖٔ}-2 

 {َٚنًُُٛا َٚاِعَزُبٛا ََٚيا ُتِضِزُفٛا }-3 

 {ُقًَِٓا َيا َتَدِف إَِْٖو أََِْت اِيَأع٢ًَِ}

 {َََِٚٔ ُِِٜٗٔ ايًَُّ٘ فََُا يَُ٘ َِٔٔ َُِهزٍِّ}-5 

 {َِٚإِٕ ُعِدُتِِ ُعدَِْا}-6 

 {َأٔقِِ ايصًَٖا٠َ ٔيُدُيٛٔى ايغُِِٖط}-7 

 {َتَدِف صَُٓٔعُٝدَٖا ٔصرَيتََٗا اِيُأَٚي٢ُخِذَٖا ََٚيا }-8 

 {نًُُٛا َٚاِرعَِٛا أََِْعاََُهِِ}-9 

  {َئِ َٜصًُٔٛا ِإيََِٝو}-10 

-------------------------------------------- 
 :واذكر السبب، ف حكـ المضعؼ فيما يميبيّْ  (5)
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ٝ٘ٔ فََٝٔشٌٖ َعًَُِٝهِِ } :قاؿ تعالى-1    .{َغَضٔبََٞٚيا َتِطػَِٛا ٔف
 .ْع وقتؾضِ إذا وِددَت النجاح في عممؾ فال تُ -2 
 .السعي فإنو مفتاح النجاح ال تمؿَّ -3 
 .اغضض طْرفؾ عف المحرمات-4 
 .ال تمد يدؾ إلى أحد بسوء-5 
 .المواطف الصالح يِخؼُّ إلى عمؿ الخير-6 
 .اف نقودىمادَّ أخذ الرجالف يعُ -7 

---------------------------------- 
 : ؿ لما يأتيمثّْ  (6)
 .ف حكـ الفعؿفعؿ األمر مف )رأى( و بيّْ -1 
 .مسندا إلى ضمير المتكمـ فعؿ المضارع مف )أخذ(-2 
 .فعؿ األمر مف )أرى( الرباعي-3 
 .فعؿ األمر مف )سأؿ( مسبوقا بكالـ آخر-4 
 .فعؿ األمر مف )أخذ( مسبوقا بكالـ آخر-5 

-------------------------------------- 
 مع بياف السبب، وأشكؿ فاء كؿ فعؿ، أسند كؿ فعؿ مما يأتي إلى ضمائر الرفع المتحركة (7)
 .قاـ( –سار  –ناـ  -باع  -عاؼ  -)راـ  

----------------- 
 : والجمع بنوعيو، والمثنى، خاطب بالعبارة اآلتية المفردة المؤنثة (8)
 .وتسعى إلى الخير(، وتبتغي وجو اهلل، إلى الفضيمة)أنت تدعو  

---------------------- 
 : ( خاطب بالعبارة اآلتية المثنى والجمع بنوعيو9)

 .تُفْز بحسف العاقبة(، وتأفَّ فيو، )ال تأِت مف األعماؿ إال ما تراه نافعا
------------------------- 

واضبط آخر  ،واو الجماعةو  ،ونوف النسوة ،لؼ االثنيف( إلى أو )ارـِ  (اسعَ )أسند الفعميف (10) 
 .ةالفعؿ بدقَّ 

-------------------------- 
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ثـ صميا بتاء ، ونوف النسوة ،وألؼ االثنيف ،و)َىِوَي( إلى واو الجماعة دعا((أسند الفعميف (11) 
 .واضبط آخر الفعؿ بدقة، التأنيث الساكنة

--------------------------- 
واضبط  ،ونوف النسوة ،وألؼ االثنيف ،)يدنو( إلى واو الجماعةيرعى( و) أسند الفعميف (12) 

 .آخر الفعؿ بدقة
 
 أنتف تدعوف إلى الخير -( أنتـ تدعوف إلى الخير13) 
 ما نوع الواو في الفعميف؟ -1 

 ما نوع النوف في الفعميف؟ -1
 ما وزف كؿ مف الفعميف؟ -2
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 توكيد الفعؿ بالنوف
 

 :الفعؿ بالنوفأحكاـ توكيد 
 .يمتنع توكيده بالنوف مطمقا: يالفعؿ الماض: أوال
 ،المظمـو فَّ انصرَ  أو ،انصر المظموـ :يجوز توكيده بالنوف مطمقا فيقاؿ: فعؿ األمر: ثانيا

 .وغير ذلؾ ،تصدَقفَّ بفضؿ مالؾ أو ،وتصدْؽ بفضؿ مالؾ
 : يأقساـ عمى النحو التال ينقسـ مف حيث توكيُده بالنوف إلى ثالثة: الفعؿ المضارع: ثالثا

 -: وذلؾ في ثالثة أنواع، ( قسـ يجوز توكيده1)
 : مثؿ إذا وقع بعد الطمب)ا( 
 .لَتْحَذَرفَّ اإلفراط في الطعاـ: كقولؾ األمر

 .ال تصاحبفَّ األشرار: كقولؾ النييو 
 .ىؿ تنصرفَّ أخاؾ ؟: كقولؾ االستفياـو 

 .ىال تأخذفَّ بيد العاجز: كقولؾ والتحضيض
 .ليتؾ تسمعفَّ النُّصح: كقولؾ والتمني
 .أال تعينفَّ الضعيؼ: كقولؾ والعرض
 كقولؾ: لعمؾ تصفحفَّ عمَّف اعتذر إليؾ. والترجي
 .أحب الصدؽ وال أرضيفَّ الكذب :كقولؾ إذا وقع بعد )ال( النافية)ب( 
المؤكَّدة بػ )ما( الزائدة في مثؿ  الشرطية )إْف(وىي عبارة عف  ،إذا وقع بعد )إم ا( الشرطية)جػ( 

َّ َِّإمَّا } :ومنو قولو تعالى ،العدو تأمْف أذاه تحذرفَّ إمَّا  :قولؾ َُ َلا َتَخاَف ٌَّ اللَّ َْاٍء ِإ ٍِْو ِخَٔاَىّة َفاِىِبِر ِإَلَِِِٔه َعَلى َض ًِ َق ِم

ٌَ َتِثَكَفيََُِّهَفِإمَّا }: وقولو عز وجؿ {ُِٓحبُّ اِلَخاِئِينَي ًِ َخِلَفَُِه َلَعلََُِّه َٓرَّكَُّسّ  .{ِفٕ اِلَحِسِب َفَصسِِّد ِبَِِه َم
مفصوؿ مف المو  غير مستقبال مثبتاوكاف  جوابا لقسـوىو ما وقع ، قسـ يجب توكيده( 2)
ًِ َفِطِلُِ } :كما في قولو تعالى، بفاصؿ ًِ آَتاَىا ِم َُ َلِئ ٍََد اللَّ ًِ َعا ًَ الصَّاِلِحنَيَِّمِيَُِه َم َّ ِم ََّلَيُلَْى  َّ وقولو عز  .{َلَيصَّدََّق

َّ َأِصَياَمُلِه} :وجؿ  :وقولو جؿ شأنو .{ََّلَتِجَدىََُِّه َأِحَسَص اليَّاِس َعَلى َحَٔاٍة} :وقولو سبحانو وتعالى {ََّتاللَُِّ َلَأِكَٔد

َْلَِّٔيَّ} َِّجََِم ِفٕ الطََّناِء َفَلُي ٍَاَقِد َىَسى َتَكلَُّب    .{َم ِقِبَلّة َتِسَضا
أو  .واهلل ال أشيد الزور :كقولؾ ،وىو ما وقع جوابا لَقَسـ وكاف منفيا قسـ يمتنع توكيده( 3)

أو كاف مفصوال مف المو  .يواهلل ألكتب اآلف رسالة ألخ: كقولؾ ،كاف غير داؿ عمى االستقباؿ
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، وكذلؾ إذا لـ يكف مما يجب أو يجوز توكيده ،{َفَتِسَضىََّلَطَِْف ُِٓعِطَٔم َزبَُّم } :كقولو تعالى، بفاصؿ

ٌَ} :كقولو تعالى ٍُِه ِفٕ ُطِغَٔاِىَِِه َِٓعَنَُْ ََُّٓندُّ ُُ َِٓطَتَِِصُئ ِبَِِه   .{اللَّ
 

 -: كيفي ة التوكيد بالنوف
 -: يعند توكيد الفعؿ المضارع أو األمر بالنوف ُيتبع ما يم

التي لـ يتصؿ بيا واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو  ي)أ النياياتاألفعاؿ التي تخمو مف ( 1)
ذا  ،اضرَبفَّ ، لتكتَبفَّ  ألؼ االثنيف أو نوف النسوة( ُيفتح أخرىا عند اتصاليا بنوف التوكيد وذلؾ مثؿ وا 

 .لتسعَيفَّ :  تسعى في :ثـ ُفِتحْت فتقوؿ، كاف الفعؿ معتؿ اآلخر باأللؼ قِمبْت ألفو ياء
 ،تحذؼ منيا نوف الرفع لتوالى األمثاؿ: المتصمة بواو الجماعة أو ياء المخاطبةاألفعاؿ ( 2)

وتسرى ىذه القاعدة  ،لتكتِبفَّ  و، لتكتُبفَّ  فتقوؿ، واو الجماعة وياء المخاطبة اللتقاء الساكنيفُتحذؼ و 
ؾ حرَّ تُ فإف واو الجماعة تبقى معو و  ؛في كؿ أنواع األفعاؿ إال إذا كاف الفعؿ معتؿ األخر باأللؼ

 .ؾ بالكسرةحرَّ كما تبقى معو ياء المخاطبة وتُ ، بالضمة
 .لتسَعِيفَّ  :ومثالو مع ياء المخاطبة ،ليسَعُوفَّ  :مثالو مع واو الجماعة

ثـ تحرؾ نوف  ،تحذؼ منيا نوف الرفع فقط لتوالى األمثاؿ: األفعاؿ المتصمة بألؼ االثنيف(3)
 .ولتكتبافّْ  لتسعيافّْ  :التوكيد بالكسرة تشبييا ليا بنوف المثنى فنقوؿ

األلؼ  ىسمَّ ُيفرؽ فييا بيف ىذه النوف ونوف التوكيد بألؼ تُ : ( األفعاؿ المتصمة بنوف النسوة4)
 .ولتسَعْينافّْ  لتكتُْبنافّْ  :نحو قولؾ، كسر نوف التوكيد تشبييا ليا بنوف المثنى كذلؾثـ تُ  ،الفارقة

 -: ممحوظة
اسَع( والمضارع  –ارـِ  –إذا أكدت بالنوف فعؿ األمر المبنى عمى حذؼ آخره مثؿ )ادُع 

المجزـو بحذؼ أخره مثؿ )التدُع وال ترـِ وال تسَع( َرَدْدَت إليو المحذوؼ إف كاف واوًا أو ياء وفتحتو 
، فإذا كاف المحذوؼ ألفا قمبتيا ياء وفتحتيا كذلؾ ،ال ترمَيفَّ  و وال تدُعَوفَّ  ارمَيفَّ  و ادعَوفَّ  فتقوؿ
 .وما أشبو ذلؾ تسعَيفَّ  وال اسعَيفَّ : فتقوؿ
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 *تمرينات*
 

ثـ ، واذكر أصميا قبؿ اتصاليا بالنوف، دة بالنوفاألفعاؿ المؤك  ، استخرج مف اآليات التالية
 -: بيف ما حدث فييا بعد التوكيد

ََِٛاٍِ َٚاِيأَُِْفِط َٚايجََُٖزأت ََٚبغِِّز ايٖص ﴿ -1 ٤ِٕٞ ََٔٔ اِيدَِٛٔف َٚاِيُذِٛع ََِْٚكٍص ََٔٔ اِيَأ  ﴾أبِزََٜٔٚيََٓبًَُُِْٖٛهِِ ٔبَغ

2-﴿ًَُُٕٛٔ ََُٓٛا اٖتُكٛا ايًََّ٘ َسٖل ُتَكاتٔ٘ٔ ََٚيا تَُُُٛتٖٔ ِإيَّا َٚأَُِْتِِ َُِض  ﴾َٜاأََٜٗٗا ائَّذَٜٔ آ

 ﴾ا َُٜػزَْٖٖو َتكًَُُّب ائَّذَٜٔ َنَفُزٚا ٔفٞ اِيبًَٔأديَ﴿ -3

َََٚٔٔ ائَّذ﴿-4 ََِٛأيُهِِ َٚأَُِْفٔضُهِِ ََٚيَتضَُُِعٖٔ ََٔٔ ائَّذَٜٔ ُأُٚتٛا اِئهَتاَب َِٔٔ َقبًُِٔهِِ  ًَُٕٖٛ ٔفٞ َأ َٜٔ َأِعَزُنٛا أ٣ًَّ َيُتِب

 ﴾ًَٔيَو َِٔٔ َعشِِّ اِيأَُُِٛر َنٔجرّيا َِٚإِٕ َتِصٔبُزٚا ََٚتٖتُكٛا َفِإٕٖ

ُٖٓ٘ ٔيًٖٓاِظ ََٚيا َتِهتَُُُُْٛ٘﴿-6  ﴾َٚإًِِ َأَخَذ ايًَُّ٘ ََٔٝجاَم ائَّذَٜٔ ُأُٚتٛا اِئهَتاَب َيُتبَُِّٝٓ

َََِٚٔ َأِصَدُم َٔ﴿-7  ٔ٘ٝ ِِّٛ اِيكَٔٝا١ََٔ َيا رََِٜب ٔف َُٖٛ يََٝذَُِعَُٖٓهِِ ِإَي٢ َٜ  ﴾َٔ ايًَّ٘ٔ َسٔدّٜجاايًَُّ٘ َيا ِإيََ٘ ِإيَّا 

ُِِٖٓٗ ََٚيآَُزَُِِْٖٗ َفًََُٝبتُِّهٖٔ آًَإَ اِيأََِْعاِّ ََٚيآَُزَُِِْٖٗ َفًَُٝػَُِّٝزٕٖ﴿-8 َََِّٝٓ ُِِٖٓٗ ََٚيُأ َََِٚٔ َٜٖتٔدٔذ ََٚيُأضًَّٔ  خًََِل ايًَّ٘ٔ 

 ﴾ّٓاايغَِٖٝطإَ َٚئٝ٘ا َِٔٔ ُدِٕٚ ايًَّ٘ٔ َفَكِد َخٔضَز ُخِضَزاّْا َُٔبٝ

ُِِِٓٗ َعَذاْب َأٔيِْٝ﴿-9 ََُٖٝضٖٔ ائَّذَٜٔ َنَفُزٚا َٔ  ﴾َِٚإِٕ َيِِ َِٜٓتَُٗٛا عَُٖا َُٜكُٛيَٕٛ َي

ًَََِْٚعُب ُقٌِ َأٔبايًَّ٘ٔ َٚآَٜاتٔ٘ٔ ََٚرُصٛئ٘ٔ نُُِٓتِِ َتِضَت ﴿-71 ٖٔ ِإَُْٖا نُٖٓا َُْدُٛض   ﴾ِِٗش٥َََُٕٛٚي٦ِٔٔ َصَأِيتَُِِٗ يََُٝكُٛي

ََُٝٗٛد َٚائَّذَٜٔ َأِعَزُنٛا﴿-77 ََُٓٛا اِي  ﴾َيَتٔذَدٕٖ َأَعٖد ايٖٓاِظ َعَدا٠َّٚ ئًَّٔذَٜٔ آ

12-﴿ًََُُٕٛ َُٝا ََٚيا َتٖتٔبَعإِّ َصٔبٌَٝ ائَّذَٜٔ َيا َِٜع  ﴾َقاٍَ َقِد ُأٔدَٝبِت َدعَُِٛتهَُُا َفاِصَتٔك

ُٖٓ٘ َسٖت٢ ٔسنٍي ُثِٖ َبَدا يَُِِٗ َِٔٔ َبِعٔد ََا َرأَُٚا اِيآَٜأت﴿-13  ﴾يََِٝضذُُٓ
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٤ِٕٞ ََٔٔ ايصِٖٝٔد تََٓايُُ٘ أَِٜٔدُٜهِِ َٚرََِاُسُهِِ﴿-14 ََُٓٛا يََٝبًَُُِْٖٛهُِ ايًَُّ٘ ٔبَغ  ﴾َٜاأََٜٗٗا ائَّذَٜٔ آ

َََٚا عَِٔٓد ايًَّ٘ٔ َباٍم َٚيََِٓذشَِٜٖٔ ائَّذَٜٔ َصَبُزٚا َأِدَزُِِٖ ﴿-15 ًََََُُٕٛا عَِٔٓدُنِِ ََِٜٓفُد   ﴾ٔبَأِسَضِٔ ََا َناُْٛا َِٜع

ًُٛ٘ا َنٔبرّيا﴿-16  ﴾ََٚقَضَِٝٓا ِإَي٢ بَٓٔٞ ِإِصَزا٥ٌَٔٝ ٔفٞ اِئهَتأب َيُتِفٔضُدٕٖ ٔفٞ اِيَأِرِض ََٖزتَِِٝٔ ََٚيَتعًُِٖٔ ُع

 ﴾َتٔكَِِْٝٚإُْٖ٘ َيعًِِْٔ ٔيًٖضاَع١ٔ فًََا تََُِتُزٕٖ بَٔٗا َٚاٖتٔبُعِٕٛ ََٖذا ٔصَزاْط َُِض﴿-71

 ﴾ََٚقاٍَ ائَّذَٜٔ َنَفُزٚا ٔيُزُصًِِِٔٗ يَُِٓدِزدَُٖٓهِِ َِٔٔ َأِرضَٔٓا أَِٚ َيَتُعُٛدٕٖ ٔفٞ ًََّٔتَٔٓا﴿-78

َِّٛا َف﴿-19 ًَِٔ َفهًُٔٞ َٚاِعَزٔبٞ ََٚقزِّٟ َعِّٝٓا َفإَِٖا َتزَٜٖٔٔ ََٔٔ اِيَبَغِز َأَسّدا َفُكٛٔيٞ إِِّْٞ ََْذِرُت ٔيًٖزسَُِِٔ َص

َِّٛ إِِْضٔٝ٘اُأ  ﴾نًََِِّ ايَِٝ

َِّٛ اِيكَٔٝا١ََٔ عَُٖا َناُْٛا َِٜفَتُزَٕٚ﴿-20 ًُُٖٔٔ َأِثَكايَُِِٗ ََٚأِثَكاّيا َََع َأِثَكائِِِٗ َٚيَُِٝضَأُئٖ َٜ  ﴾َٚيََِٝش
 

والجمع بنوعيو المذكر والمؤنث مع توكيد األفعاؿ  ،ومثناىا ،خاطب بالعبارت التالية المفردة
 -: بالنوف واضبطيا بالشكؿ

، واخَش ا في سر ؾ وعمنؾ، وال َتِف في أدائو، وأد  ما وجب عميؾ، )ال تِحْد عف طريؽ الديف 
 .واْنَأ عف الشر  ما استطعْػَت(

ـَ يمتنع توكيد األفعاؿ في الجمؿ اآلتية  :بيف ل
 رضا ا بالطاعة. وا لقد تنالوف -7
 اآلف. يألشاىد ما يسرن يوا إن -2
 .الجنود أوطانيـ ييحم -3
 .وا لسوؼ أدعو إلى الطريؽ المستقيـ -4
 .يقطعتو عمى نفس يوا ال أنقض العيد الذ -5
 ﴿ جاء الحؽ وزىؽ الباطؿ﴾. -6
 إف دعيت لمشيادة فوا ال أكتـ الحؽ. -7
 يؤدى المسمـ الزكاة الواجبة عميو. -8
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 .عمى الييود في حرب رمضافنصرنا ا  -9
 تا لف أتاخر عف أداء الواجب. -71

 
  -: مع ذكر السبب، بيف حكـ توكيد األفعاؿ بالنوف في اآليات التالية

ُِِٖٓٗ ٔفٞ اِيَشِزٔب َفَغزِِّد بِِِٔٗ ََِٔ خًَِفَُِِٗ َيعًََُِِّٗ َٜٖذنَُّزَٕٚ﴿ -7  ﴾َفإَِٖا َتِجَكَف

ٝ٘ٔ اِيَأِبَصاُرََٚيا َتِشَضَبٖٔ ايًََّ٘ ﴿ -2 ٍِّٛ َتِغَدُص ٔف  ﴾َغافًّٔا عَُٖا َٜعٌَُُِ ايعَّائَُُٕٛ ِإَُْٖا َُٜؤخُِّزُِِٖ ئَٝ

ََُٖٓو َٚاُِٖذزِْٔٞ ًََٔٝ٘ا﴿ -3  ﴾َقاٍَ َأَرأغْب أََِْت َعِٔ آئَٗٔتٞ َٜاِإِبَزأُِٖٝ َي٦ِٔٔ َيِِ تَِٓتَ٘ٔ َيَأِرُد

ِِّٛ ايعَّائُٔنَي َٚإَِٖا ُِٜٓٔضََٖٝٓو ايغَِٖٝطإُ فًََا﴿ -4  ﴾َتِكُعِد َبِعَد ايذِِّنَز٣ َََع اِيَك

 ﴾ََٚيا َِٜشَضَبٖٔ ائَّذَٜٔ َنَفُزٚا َصَبُكٛا إُِِِْٖٗ َيا ُِٜعٔذُشَٕٚ﴿ -5

ََِٖٗٓ ٔدجٔٝ٘ا﴿ -6  ﴾فَََٛربَِّو يََِٓشُغزَُِِْٖٗ َٚايغَٖٝأطنَي ُثِٖ يَُِٓشٔضزَُِِْٖٗ سٍََِٛ َد

 ﴾ًُِتِِ َيِإَي٢ ايًَّ٘ٔ ُتِشَغُزَََٕٚٚي٦ِٔٔ َُٗتِِ أَِٚ ُقٔت﴿ -7

ًَُُٛا َإٖٔ ايًََّ٘ َعٔدُٜد اِئعَكأب﴿ -8 َُِٔٓهِِ َخاٖص١ّ َٚاِع ًَُُٛا   ﴾َٚاٖتُكٛا ٔفت١َِّٓ َيا ُتٔصَٝبٖٔ ائَّذَٜٔ َظ

ُُِِٓٗ اِبٔتَػا٤َ َرس١َُِٕ َِٔٔ َربَِّو َتِزُدَٖٛا َفُكٌِ يَُِِٗ قَِّٛيا ََ﴿-9  ﴾ُِٝضّٛراَٚإَِٖا ُتِعِزَضٖٔ َع

َُُِٝدِد ٔبَضَبٕب ِإَي٢ ايضَُٖا٤ٔ ُثِٖ يَِٝ﴿-71 ِٔ َُِٜٓصزَُٙ ايًَُّ٘ ٔفٞ ايدَِْٝٗا َٚاِيآٔخَز٠ٔ فًَِ ِكَطِع فًََُِِٝٓعِز ٌَِٖ ََِٔ َنإَ َُٜعٔٗ َإِٔ َي

 ﴾ُِٜذَٖٔبٖٔ نَِٝدُُٙ ََا َٜٔػُٝغ

ُِٓ٘ َٚيَِٝتًََطَِّف ََٚيا ُِٜغٔعَزٕٖ ٔبُهِِ َأَسّدا فًََُِِٝٓعِز أََٜٗٗا َأِسَن٢ َطَعاَّا َفًَِِٝأٔتُهِِ﴿ -77  ﴾ٔبِزِسٍم َٔ

َِٝٓا ََِزٔدعُُِِٗ ُثِٖ ايًَُّ٘ عَِْٗٝد ع٢ًََ ََا﴿-72  ﴾َِٜفعًََُٕٛ َٚإَِٖا ُْزََِٜٖٓو َبِعَض ائَّذٟ َْٔعُدُِِٖ أَِٚ َْتََٛفَََّٖٝٓو َفِإَي

َِٓٗا ََِٔ َيا ﴿ -73 ََٖٛاُٙ َفَتِزَد٣فًََا َُٜصدَْٖٖو َع  ﴾ُٜؤَُِٔٔ بَٔٗا َٚاٖتَبَع 
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ِِِِٝٗ ع٢ًََ صََٛا٤ٕ ِإٕٖ ايًََّ٘ َيا ُٜٔشٗب اِيَدا٥ٔٓٔنَي﴿-74 ٍِّٛ خَٔٝا١َّْ َفأِْبِذ ِإَي  ﴾َٚإَِٖا َتَداَفٖٔ َِٔٔ َق

َُٝٛئُّٖ اِيَأِدَباَر﴿-75 َُِِْٗٚ ََٚي٦ِٔٔ ََْصُزُِِٖٚ َي  ﴾ُثِٖ َيا َُِٜٓصُزَٕٚ ََٚي٦ِٔٔ ُقٛتًُٔٛا َيا َُِٜٓصُز
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 المقصور والمنقوص والممدود
 -: تعريؼ المقصور 

 (،والفتى والمصطفي اليدى) :مثؿ ،في آخره ألؼ الزمة ياالسـ المعرب الذ ىو المقصور
رأيت أبا ): وبمزـو األلؼ مثؿ قولؾ (،ىذا)و (أنا): وبالمعرب مثؿ (،إلى)و (دعا) :ويخرج باالسـ مثؿ

 .واحد مف ىذه األشياء مقصورا، فميس زيد(
 : تعريؼ المنقوص

 يوالياد يالداع) :مثؿ ،آخره ياء الزمو مكسور ما قبميا ياالسـ المعرب الذىو  المنقوص 
في  (يأب): مثؿ وبمزـو الياء (،الِذي) :وبالمعرب مثؿ (،ُتْرِضي) :ويخرج باالسـ مثؿ (،يوالمستقص

 .فميس كؿ ذلؾ منقوصا (،ظْبي: )مثؿقبميا  وبكسر ما (،بكر يمررت بأب): قولؾ
 :تعريؼ الممدود

)صحراء وحمراء وابتداء  :مثؿ ،آخره ىمزة بعد ألؼ زائدة ياالسـ المعرب الذىو  الممدود 
 .وبناء(

 تثنية االسـ وجمعو
 التثنية  -: أوالً 

 .وياء ونوف في النصب والجر ،في التثنية تزاد في آخر االسـ ألؼ ونوف في الرفع
 .)رجالف و كتاباف( :ال تغيير في مفرده مثؿ: الصحيح
 .)قاضياف وداعياف( في )قاٍض وداٍع(: ُتردُّ ياؤه إف كانت محذوفة فيقاؿ: المنقوص
 : قسماف: المقصور

 .()ُحْبمياف ومصطفياف( في )ُحْبمى ومصطفي :تقمب ياًء مثؿ: ( ألفو زائدة عمى ثالثة1)
 .)فتياف وَقَفَواف( في )َفًتى وقًفا( :ُتردُّ إلى أصميا مثؿ: ( ألفو ثالثة2)

 :ثالثة أقساـ: الممدود
 .و)ابتداءاف في ابتداء( ،)رّفاءاف في رّفاء( :مثؿ، تبقى: ( ىمزتو أصمية1)
 )حمراواف وحسناواف( في )حمراء وحسناء(. :تقمب واوًا مثؿ( ىمزتو زائدة: 2)
)كساواف أو كساءاف( في  :ىمزة مثؿبقاؤىا  وأ( ىمزتو بدؿ مف أصؿ يجوز فييا القمب واوا 3)

 .)كساء( و)بناواف أو بناءاف( في )بناء(
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 جمع المذكر : ثانيا
مسمموف ): مثؿ، وياء ونوف في النصب والجر بال تغيير ،تزاد فيو واو ونوف في الرفع: الصحيح

 .(ومسمميف
: مثؿ ،لممناسبة قبؿ واو الجمع ضـ ماويُ  ،وتبقى كسرتو قبؿ ياء الجمع ،تحذؼ ياؤه: المنقوص 

 (.يوالياد ي)الداِعػيف والداعػُوف( و)الياِديف والياُدوف( في جمع )الداع
، )مصطَفْوف ومصطَفْيف( :مثؿ ،تحذؼ ألفو وتبقى الفتحة قبؿ الواو والياء: المقصور 

ُِٗٓٛا ََٚتِدُعٛا ِإَي٢ ايضًِِِٖ َٚأَِْ} :ومنو قولو تعالى ،و)مستْدَعْوف ومستْدَعْيف( ًََِٕٛفًََا َت وقولو عز ، {ُتُِ اِيَأِع

 .{َٚإُِِِْٖٗ عِٔٓدََْا ئََُٔ ايُُِِصَطفََِٝٔ اِيَأخَِٝاِر} :وجؿ

 رفاءوف) :يعامؿ الممدود في جمع المذكر السالـ معاممتو في التثنية تماما مثؿ: الممدود 
كما تقوؿ في  (،وفو بّنا) أو (بّناءوف) :أف تقوؿ (بّناء)ويجوز في جمع  (،رفاء) في جمع (ورفائيف
 .(حذاووف) وأ (حذاءوف): (اءحذَّ ) جمع

 
 جمع المؤنث: ثالثاً 

 ،)زينب وزينبات( :مثؿ ،وتحذؼ تاء التأنيث مف االسـ إف كانت موجودة ،تزاد فيو األلؼ والتاء 
 و)بقرة وبقرات(. ،و)شجرة وشجرات(

ف كاف االسـ مقصورا أو منقوصا أو ممدودًا عومؿ معاممتو في التثني   ة.وا 
 )عصوات ورحيات وحبميات ومستشفيات(.: (ىففتقوؿ في )عصا ورحى وحبمى ومستش 
 )ناجيات وراسيات(.: كما تقوؿ في )ناجية وراسية( 
 )ابتداءات واستيزاءات وشقراوات وصحراوات(.: وتقوؿ في )ابتداء واستيزاء وشقراء وصحراء( 
: ورجاءات( كما تقوؿ فييما)سماءات : )سماء ورجاء( أف تقوؿ :كما يجوز ذلؾ في مثؿ 

 .)سماوات ورجاوات(
 :ممحوظة

سواء أكاف  - ة والتضعيؼو مف العم  مْت عينُ وسمِ  ،سكنْت عينو يالذ ياالسـ المؤنث، الثالث 
تباع العيف لمفاء التسكيفو الفتحيِف َجْمِعو المؤنث يجوز في عَ  -مختوما بالتاء أـ مجردا منيا  ؛وا 

 ،)وُيَسرات وُيْسرات وُيُسرات(، )ُجَمالت وُجْمالت وُجُمالت(: )ُجْمؿ ُيْسرة وِىْند وِكْسَرة( :فتقوؿ في مثؿ
 .)وِكَسرات وِكْسرات وِكِسرات(، )وِىَندات وِىْندات وِىِندات(
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 -: وذلؾ فيما ماعدا الحاالت التالية 
و)َجْفنة )َدْعد وَدَعدات( : مثؿ ال غير فيجب فيو فتح العيف ،مفتوح الفاء -1
 .وَجَفنات(
  .ِذْروة )ِذْروات وِذَروات(: فيمتنع اإلتباع مثؿ ،والمو واو، مكسور الفاء -2
  .ُدْمية )ُدْميات وُدَميات(: فيمتنع اإلتباع مثؿ ،والمو ياء ،مضمـو الفاء -3

يقاؿ  (،َضْخمة) :مثؿ الصفةفإف اْختؿَّ شرط مف الشروط السابقة لـ تتغير عيف الجمع فمثال 
 (،ِمرةنَ  و َجرةشَ ) :مثؿ ومتحرؾ العيف ،(باتنَ يْ زَ ): يقاؿ فييا (َزْيَنب) :مثؿ يوالرباع (،َضْخمات): فييا

 و َبْيضات): يقاؿ فييما (،َجْوزة و َبْيضة) :مثؿ ومعتؿ العيف (،نِمرات و َػراتجَ شَ ): يقاؿ فييما
ة) :مثؿ ومضعؼ العيف (،َجْوزات  .(حج ات): يقاؿ فييا (،حج 
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 تمرينات
 

مف المقصور والمنقوص في ، لمؤنث وأع تصحيح لمذكر جمْ  عَ مِ أو جُ  يَ نّْ (استخرج كؿ ما ثُ 1)
 : مع بياف المفرد اآليات التالية

 {ُٜٛٔصُٝهُِ ايًَُّ٘ ٔفٞ أََِٚيأدُنِِ ٔيًٖذَنِز َِٔجٌُ َسغِّ اِيأَُِْجَِِٝٝٔ}-7 

ايٖضا٥ُٔشَٕٛ ايٖزأنُعَٕٛ ايٖضأدُدَٕٚ اِيآَُٔزَٕٚ ٔبايَُِِعُزٚٔف َٚايٖٓاَُٖٕٛ َعِٔ ايٖتا٥ُٔبَٕٛ اِيَعأبُدَٕٚ اِيَشأَُدَٕٚ }-2 

َٔٓٔنَي َُُِٓهِز َٚاِيَشأفُعَٕٛ ٔيُشُدٚٔد ايًَّ٘ٔ ََٚبغِِّز ايُُِِؤ  {اِي

َََٚا َن}-3  ََُِٗتٔدَُٜٔأَٚي٦َٔو ائَّذَٜٔ اِعَتزَُٚا ايضًَٖاَي١َ ٔبايَُِٗد٣ فََُا َرٔبَشِت ٔتَذاَرتُُِِٗ   {اُْٛا 

ُِِِٝٗ اِي}-4  َُُٗا ََٔٔ ائَّذَٜٔ اِصَتَشٖل عًََ ََٛإِ َََكاََ َُُٗا اِصَتَشكَّا ِإثُِّا َفآَخَزإِ َُٜك  {أَِٚيََٝإَِفِإِٕ ُعٔجَز ع٢ًََ أَْٖ

َٞ ِإٕٖ اِيَبَكَز َتَغابََ٘ عًَََِٝٓا َٚ}-5  َُُِٗتُدََٕٚقاُيٛا اِدُع يََٓا َرٖبَو ُٜبَِِّٝٔ يََٓا ََا ٖٔ  {إِْٖا ِإِٕ َعا٤َ ايًَُّ٘ َي

َُُُِتِزَٜٔ}-6  ََُٖٓشٍْ َِٔٔ َربَِّو ٔباِيَشلِّ فًََا َتُهَْٖٛٔ ََٔٔ اِي ًََُُٕٛ َأُْٖ٘   {َٚائَّذَٜٔ آَتَِٝٓاُُِٖ اِئهَتاَب َِٜع

 {ٕٖ ايًََّ٘ َيا ُٜٔشٗب ايُُِِعَتٔدَََٜٔٚقاتًُٔٛا ٔفٞ َصٔبٌِٝ ايًَّ٘ٔ ائَّذَٜٔ َُٜكاتًَُُْٔٛهِِ ََٚيا َتِعَتُدٚا ِإ}-7 

َِّٛا عَُٔنَي}-8   {ََٚأِغَزقَِٓا ائَّذَٜٔ َنٖذُبٛا ٔبآَٜاتَٔٓا إُِِِْٖٗ َناُْٛا َق

ًُُِٔكنَي}-9  َٞ َٚإَِٖا َإِٔ َُْهَٕٛ َِْشُٔ اِي  {َقاُيٛا َٜاََُٛص٢ إَِٖا َإِٔ تًُِٔك

 {٣ اِيُشضََُِِِٓٝٝٔقٌِ ٌَِٖ َتَزٖبُصَٕٛ بَٔٓا ِإيَّا ِإِسَد}-71

َِٓٗا َفَأِتَبعَُ٘ ايغَِٖٝطإُ َفَهإَ ََٔٔ اِيَػاَِٜٚٔ}-77 ِِِِٝٗ ََْبَأ ائَّذٟ آَتَِٝٓاُٙ آَٜاتَٔٓا َفاِْضًَََخ َٔ  {َٚاِتٌُ عًََ

٤َِٕٞفَكاٍَ ايٗضَعَفا٤ُ ئًَّٔذَٜٔ اِصَتِهَبُزٚا إِْٖا نُٖٓا َيُهِِ َتَبّعا فٌََِٗ أَُِْتِِ َُػَُِٕٓٛ }-72   {عَٖٓا َِٔٔ َعَذأب ايًَّ٘ٔ َِٔٔ َع

73-{ًََِٕٛ ُِٗٓٛا ََٚتِدُعٛا ِإَي٢ ايضًِِِٖ َٚأَُِْتُِ اِيَأِع  {فًََا َت
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 {( َٚائَّذَٜٔ ُِِٖ ٔيأَََاَْاتِِِٔٗ َٚعَِٗٔدِِٖٔ َراُع7َٕٛفََُِٔ اِبَتَػ٢ ََٚرا٤َ ًَٔيَو َفُأَٚي٦َٔو ُُِٖ اِيَعاُدَٕٚ )}-74

 {ََُٛص٢ َأِيُكٛا ََا أَُِْتِِ ًَُُِكََٕٛقاٍَ يَُِِٗ }-75

ًَُُٛا آٍَ َداَُٚٚد }-76 ًََُُٕٛ يَُ٘ ََا ََٜغا٤ُ َِٔٔ َََشاِرَٜب َٚتََُأثٌَٝ َٚٔدَفإٍ َناِيذََٛأب َُٚقُدٍٚر َراصَٔٝإت اِع َِٜع

َٟ ايٖغُهُٛر  {ُعِهّزا َٚقًٌَْٔٝ َِٔٔ ٔعَبأد

 {ََٚدَخٌَ ََعَُ٘ ايضِِّذَٔ َفتََٝإِ}-77

 {ائَّذَٜٔ ُِِٖ ٔفٞ غََُِز٠ٕ َصاَُٖٕٛ}-87

 {َٚإُِِِْٖٗ عِٔٓدََْا ئََُٔ ايُُِِصَطفََِٝٔ اِيَأخَِٝاِر}-79

 {َفايٖتائَٝأت ًِٔنّزا}-21

 
 : ثف الكممات اآلتية، وبيف ما يجوز فيو الوجياف عند التثنية( 2) 
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 : الجمع، وبيف ما يجوز فيو وجياف عند ااجمع الكممات اآلتية جمع مذكر سالمً (3) 
 -وّضاء -متمؽ  -ُمدارٍ  -معًطى -عدَّاء -عاصٍ  -سقَّاء -مؤدٍ  -باؾٍ  -أعمى -معتدٍ  -)بنَّاء 

 حّذاء( -أدنى -مرتجٍ  -ناجٍ 
 
  :ااجمع الكممات اآلتية جمع مؤنث سالم(4) 
 -اعتداء -وفاة -صحراء -فالة -أخرى -أربعاء -منتدى -إنشاء -قناة -ُسعدى -)نداء 
 .سفمى(

 المشتقات
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 اسـ الفاعؿ -أ
 الحدث وفاعمو اسـ الفاعؿ ىو وْصٌؼ مشتؽ لمداللة عمى. 

: وقولو عز وجؿ {ايُُِِشضٔٓٔنَيَعِٔ ايٖٓاِظ َٚايًَُّ٘ ُٜٔشٗب  َٚاِيَعأفنَياِيػََِٝغ  َٚاِيَهاظُٔٔنَي}: كما في قولو تعالى 

ِٝ٘ٔ ٔبايَِٛٔصٝٔد َبأصْطَٚنًَِبُُِِٗ } َِٜدُزُز }: كما في قولو عز وجؿ، اتصؼ بالحدثلمداللة عمى مف أو ،  {ًَٔراَع

ًُُ٘ َُِدتًَّٔفاَٚايِٖٓدٌَ َٚايٖشِرَع }: وقولو عز وجؿ ، {َأيَِٛاُُْ٘ َُِدتًَْٔفَِٔٔ ُبُطَْٛٔٗا َعَزاْب   .{ُأُن

 (.فاِعؿ)عمى وزف  يوىو ُيصاغ مف الفعؿ الثالث 

 .)ضارب وكاتب و جالس(: جمس()ضرب وكتب و  فتقوؿ مف

 .سائؿ وقارئ(: )آكؿ و قرأ(وسأؿ و ومف )أكؿ 

 .شاّد(: )ماّد وداّؽ و شّد(ومف )مّد ودّؽ و 

 .وازف(: )واضع وواعد و ومف )وضع و وعد و وزف(

 سائر(.: )قائؿ وصائـ وبائع و سار(ومف )قاؿ وصاـ وباع و 

 الجاري(.: )الداعي والراجي والماشي و جرى(ومف )دعا ورجا ومشى و 

 .الالوي(واقي والواعي والطاوي و : )اللوى(ومف )وقى ووعى وطوى و 

  عمى وزف مضارعو، مع إبداؿ حرؼ المضارعة ميًما  يكما ُيصاغ مف غير الثالث

 .مضمومة، وكسر ما قبؿ اآلخر

 ُمرتّْب(.: )ُمخِرج وُمشاِىد و رّتب(اىد و شفتقوؿ مف )أخرج و 

 ُمتقاِتؿ(.نكِسر وُمجتِمع و )مُ : تقاتؿ(ومف )انكسر واجتمع و 
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 ُمنَحّؿ(.: )ُمحَمّر وُمحتّؿ و انحّؿ(واحتّؿ و ومف )احمّر 

 ُمعيف وُمبيف(.: )ُمقيـ و أباف(ومف )أقاـ وأعاف و 

 ُمستقيـ(.: )ُمستعيف و استقاـ(ومف )استعاف و 

 ُمحتاج(.: )ُمختار و احتاج(ومف )اختار و 

  ُوينصب المفعوؿ بو  ،أي أنو قد يرفع الفاعؿ ،اشُتؽ  منو يالفاعؿ َعَمَؿ ِفْعِمو الذ ويعمؿ اسـ

 (لكاظميفا)الفاعؿ  اسـُ  ِمؿَ عَ  {اِيػََِٝغ َٚاِيَهاظُٔٔنَي} :كالفعؿ المتعدى سواء بسواء، ففي قولو تعالى

َربَٖٓا َأِخِزدَِٓا َِٔٔ َٖذٔٙٔ اِيَكز١َِٜٔ } :وفي قولو تعالى ،مفعوؿ بو السـ الفاعؿفيو  (،الغيظ)النصَب في 

 .(أىُميا) فاعال ىو (الظالـ)الفاعؿ  رفع اسـُ  {ايعَّأيِِ َأًَُِٖٗا

 ( عِمؿ َعَمَؿ فعمو دائما بال قيد وال شرطأواسـ الفاعؿ إف كانت فيو )ؿ. 

 .{َفٌَِْٜٛ ئًَِكاص١َٔٝٔ قًُُٛبُُِِٗ} :قولو تعالى المثاليف السابقيف، وكذا في كما في

 ( فإنو ال يعمؿ عمؿ فعمو إال بشرطيف: أأما إذا لـ يكف فيو )ؿ 

فال يصّح  ؛أنو إذا كاف بمعنى المضّي لـ يعمؿأي  أف يكوف بمعنى الحاؿ أو االستقباؿ: أوليما

 .(عمّي فاىـٌ درَسو أمسِ ) :أف تقوؿ مثال

السوَؽ إال  حامدٌ  ما) :كما في مثؿ قولنا، (نفي)أف يكوف اسـ الفاعؿ معتمدا عمى : وثانييما

 الواجَب يا زيُد؟(مثؿ قولؾ: )أكاتٌب كما في ، (اـاستفي) أو (،مف ربح
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ِٝ٘ٔ ٔبايَِٛٔصٝٔد َبأصْطَٚنًَِبُُِِٗ } :كما في قولو تعالى، (خبرا لمبتدأ أو ناسخ)أو كاف واقعا  وقولو ، {ًَٔراَع

تبارؾ  وقولو، {أََِّزا َسٖت٢ َتغَُِٗدِٕٚ َقأطَع١ََّا نُُِٓت } :وقولو عز وجؿ ، {ٔفٞ اِيَأِرِض خًََٔٝف١ّ َدأعٌْإِِّْٞ }: سبحانو

 :كما في قولو تعالى ،(صفة)أو كاف  ،{بٔ٘ٔ َصِدُرَى ََٚضا٥ْٔلَبِعَض ََا َُٜٛس٢ ِإيََِٝو  َتاِرْىفًََعًَََّو } اسُمو:

ُٛٙ } :كما في قولو تعالى (،حاالً )أو كاف ، {َأيَِٛاَُْٗا َُِدتًَّٔفاَفَأِخَزدَِٓا بٔ٘ٔ ثَََُزإت } وقولو ، {يَُ٘ ايدَِّٜٔ َُدًِٔٔصنَيَٚاِدُع

ُٛٙ َُِِٖٚ ًََِٜعُبَٕٛ } :عز وجؿ ِِِٝٗ َِٔٔ ًِٔنٍز َِٔٔ َربِِِِّٗ َُِشَدٕخ ِإيَّا اِصتََُُع ١َّٖٝٔ * ََا َِٜأٔت  .{قًُُٛبُُِِٗ َيا

  

 وفي المغة العربية يجوز في اسـ الفاعؿ الذي جاء بعده مفعولو أف ُينصَب ىذا المفعوؿ، 

َِٝٗا } :كما في قولو تعالى  جرَّ ، كما يجوز أف يضاؼ إليو فيُ {ُدُزّسا َصٔعّٝداَٚإِْٖا َيَذاعًَُٕٔٛ ََا عًََ

َُِّٝٔت } :باإلضافة، كما في مثؿ قولو تعالى المفعوؿُ  ٖٞ ََٔٔ اِي ٣َٖٛٓ ُِٜدِزُز اِيَش ِإٕٖ ايًََّ٘ َفأيُل اِيَشبِّ َٚاي

ِّٞ ًَٔيُهُِ ايًَُّ٘ َُِّٝٔت ََٔٔ اِيَش َُِٛٔت} :وقولو عز وجؿ، {َفأ٢َْٖ ُتِؤَفُهَٕٛ ََُِٚدِزُز اِي  .{ُنٌٗ َِْفٍط ًَا٥َٔك١ُ اِي

 ََا نُُِٓت } :ففي حالة نصب المفعػوؿ ُيَنّوف اسـ الفاعػؿ إذا كاف مفػردا، كما في قػولو تعالى

ََٚيا } :تعالىوتثبْت نوُنو إف كاف مثنى، أو مجموعًا، كما في قولو  {أََِّزا َسٖت٢ َتغَُِٗدِٕٚ َقأطَع١ّ

حذؼ نوف المثنى وجمع المذكر حذؼ التنويف، كما تُ وفي حالة اإلضافة يُ ، {آَِّنَي اِيبََِٝت اِيَشَزاَّ
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َُِٛٔت} :السالـ، كما في قولو تعالى إِْٖا َُِزصًُٔٛ ايٖٓاَق١ٔ ٔفت١َِّٓ يَُِِٗ } :وقولو عز وجؿ، {ُنٌٗ َِْفٍط ًَا٥َٔك١ُ اِي

ًََُا٥َٔه١ُ َظائُٔٞ أَُِْفضِِِٔٗ} :وقولو سبحانو وتعالى، {ِزَفاِرَتٔكبُِِِٗ َٚاِصَطٔب  .{ِإٕٖ ائَّذَٜٔ تََٛفَّاُُِٖ اِي
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 صيغ المبالغة -ب
تماما كما يدؿ ، أو مف اتصؼ بو، وصؼ مشتؽ يدؿ عمى الحدث وفاعموصيغة المبالغة ىي 

 :وذلؾ في مثؿ قولنا، والتكثير المبالغةغير أنيا تزيد عميو في أنيا تدؿ عمى نوع مف ، اسـ الفاعؿ

 تر اٌؾ صحبةَ  العاقؿ) :وقولنا (لضيوفو بَموإمنحاٌر الكريـ ) :وقولنا (عمى ِنَعِمو رب و شكورٌ  المؤمف)

 (.السوء حذًرا أصدقاءَ كف ) :وقولنا (المظمـو سميٌع دعاءَ إف اهلل ) :وقولنا (األشرار

  أّف اسـ الفاعؿ ىنا يدؿ عمى الشكر شكوروصيغة المبالغة  شاكرفالفرؽ بيف اسـ الفاعؿ ،

 وفاعمو، في حيف أف صيغة المبالغة تدؿ عمى كثرة الشكر والمبالغة فيو مف فاعمو.

  ىي خمسة أوزافوتأتى صيغ المبالغة في الغالب مف:  

 )شكور و غفور و ودود(. :مثؿ َفُعوؿ 

 )ِمْنَحار و ِمعطاء و ِمزواج(. :مثؿ ِمْفَعاؿ و

 )وّىاب و تّراؾ و قّتاؿ(. :مثؿ َفع اؿ و

 )سميع و بصير و عميـ(.  :مثؿ َفِعيؿ و

 (.عِجؿ )حِذر و :مثؿ َفِعؿ و

 و ُيشترط لعمميا نفُس الشروِط التي وتعمؿ صيغ المبالغة عمؿ الفعؿ الذي صيغْت منو ،

 تقدمْت في عمؿ اسـ الفاعؿ تماًما.
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 اسـ المفعوؿ -جػ

كما  ،و مف وقع عميو الحدث المفيوـ مف الكممةوصؼ مشتؽ يدؿ عمى الحدث اسـ المفعوؿ 

َِٝٗا َٚ} :في قولو تعالى قًُُٛبُُِِٗ َٚٔفٞ ايزَِّقأب َٚاِيَػارَِٔنَي َٚٔفٞ َصٔبٌِٝ  ايَُُِؤيََّف١ِٔإَُْٖا ايٖصَدَقاُت ئًُِفَكَزا٤ٔ َٚايََُِضأننِي َٚاِيَعأًَٔنَي عًََ

َُُٝٗٛد َُٜد ايًَّ٘ٔ } :وقولو عز وجؿ، {ايًَّ٘ٔ َٚاِبِٔ ايٖضٔبٌِٝ  .{غًَُِّت أَِٜدِِِٜٗٔ َُٚيعُٔٓٛا بَُٔا َقاُيٛاََػًَُِٛي١ْ ََٚقاَئت اِي

 : ويصاغ اسـ المفعوؿ مف األفعاؿ المبنية لممجيوؿ

  (:َمْفُعوؿ)فإف كاف الفعؿ ثالثيا جاء اسـ المفعوؿ منو عمى وزف  

 مشدودو  مقروءوؿ و مسؤ ومأكوؿ و : )مكتوب وضع()كتب وأكؿ وسأؿ وقرأ وشّد و : فتقوؿ مف

 .موضوع(و 

 َمُصوـ(. : )َمُقوؿ و صاـ(و تقوؿ مف )قاـ و 

 َمِسير(.: )َمِبيع و سار(ومف )باع و 

 مرجّو(.: )مدعّو و رجا(و مف )دعا و 

 مبنّي(.: )مقضّي و بنى(و مف )قضى و 

 مطوّي(.: )موعّي و طوى(و مف )وعى و 

  ف كاف الفعؿ غير ثالثي جاء اسـ المفعوؿ منو عمى وزف مضارعو مع إبداؿ حرؼ وا 

 .المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبؿ اآلخر

 ُمستخَرج(.: )ُمشاَىد وُمجتَمع و استخرج(فتقوؿ مف )شاَىَد واجتمع و 

 ُمشتّد(.: )ُمحتّؿ و اشتّد(ومف )احتّؿ و 
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 ُمستعاف(.: )ُمعاف و استعاف(ومف )أعاف و 

 ُمختار(.: )ُمحتاج و اختار(ومف )احتاج و 

  المفعوؿ عمؿ فعمو المبنى لممجيوؿويعمؿ اسـ 

غير أنو ، فكذلؾ اسـ المفعوؿ يرفع نائب فاعؿ، فكما أف الفعؿ المبنى لممجيوؿ يرفع نائَب فاعؿٍ  

 أؿ يكوف مبدوءا بػكأف ، يعمؿ ىذا العمؿ ما سبؽ أف عرفناه في عمؿ اسـ الفاعؿ ييشترط فيو لك

 أو (،الكافرُ  منصورما ) :مثؿ معتمدا عمى نفيأو يكوف ، في اآلية السابقة (والمؤلفة قموُبيـ) :نحو

 :نحو صفة أو أخوه(، مقتوؿٌ قولؾ: )إف زيدا  كما في ،واقعا خبراأو  (الحُؽ؟ مضيػ عأ) :نحو، استفياـ

ًُُِٖتٔكنَي َيُشِضَٔ ََإٓب}:كما في قولو تعالى حاالً  أو (،رأُيو محتـرىذا عالـ ) يَُُِٗ  ََُفٖتَش١ّدَٖٓأت َعِدٍٕ  * َِٚإٕٖ ٔي

 .{اِيَأبَِٛاُب

مكف أف فيُ  ؛وىو إضافتو إلى معمولو إذا تاله، ويجوز ىنا كذلؾ ما جاز في اسـ الفاعؿ مف قبؿُ  

 .ِب(مخموُع القمالجباف ): ويجوز أف يقاؿ (،مخموٌع قمُبوالجباف ): يقاؿ
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 الصفة المشبية-د

، ومػف اتصػؼ بػو اتصػافا الزمػا ثابتػا، وصؼ مشتؽ لمداللة عمى الحدث: الصفة الُمشب ية ىي 

 ال حادثا متجددا.

مػػػا أف ، إّمػػػا أف تكػػػوف عمػػػى وزف )َفِعػػػَؿ(، واألفعػػػاؿ الالزمػػػة التػػػي تصػػػاغ منيػػػا الصػػػفة المشػػػبية  وا 

 تكوف عمى وزف )َفُعَؿ(.

 :وىي فإذا كاف الفعؿ عمى وزف )َفِعَؿ( جاءت الصفة المشبية منو عمى ثالثة أوزاف 

صيٝعًُٕٛ غيدا   ) عػز زجػؿ: وقولو (،إْ٘ يَفِزْح فدٛر) :كما في قولو تعالى: (َفِعَمةٌ )ومؤنثو  َفِعؿٌ : األوؿ

 نِجس(. -مِرح  –خِشف  –فِطف  –. وكذا قولنا : )لِبؽ (َٔ ايهذاب األٔعز

َُٗٛ ٔفٞ اِيآٔخَز٠ٔ َأع٢ََََُِِٚٔ َنإَ ٔفٞ َٖذٔٙٔ }:كما في قولو تعالى ،(فعالء)ومؤنثو  أْفَعؿُ : يالثان ََٚأَضٌٗ  َأع٢َُِ َف

 .{َفأقْع يََُِْٛٗا َتُضٗز ايٖٓأظِزَٜٔ َصِفَزا٤ُ ِإَْٖٗا َبَكَز٠ْ} :وقولو تعالى (،العيف أعور : )الدجاؿوقولنا ،{َصٔبًّٝا

َِٛٔي٘ٔ      } :كقولػو تعػالى ،(َفْعَمػى )ومؤنثػو َفْعػالف: الثالػث  :وقولنػا .{َأٔصيّفا َغِضيَبإَ  َٚيَُٖيا َرَديَع ََُٛصي٢ ِإَيي٢ َق

 .(ماءي مألالدلو )

ذا كاف الفعؿ الالـز عمى وزف )َفُعَؿ( ِصيغْت الصفة المشبية منو عمػى أوزاف كثيػرة فػي المغػة  وا 

 :وأشير ىذه األوزاف ستة ىي ،العربية

 .{اِيَعِشُٜش اِيَهِزًُُِِٜم إَِْٖو أََِْت } :وقولو .{َعٔعٍََِٝٚفدََِٜٓاُٙ ٔبٔذِبٍح } :نحو قولو تعالى: َفِعيؿ-1
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 –(، وكػػذا قولنػػا: )سػػْيؿ مػػاؤه َعػػْذبٌ النيػػؿ ): وقولنػػا (،الخمػػؽِ  حُ َسػػمْ المػػؤمف ) :نحػػو قولنػػا: َفْعػػؿٌ -2

 ضْخـ(. -صْعب 

 ُأجاج(. -(، وكذا قولنا: )ُفرات عند لقاء العدو ُشَجاع المؤمف): نحو: ُفَعاؿٌ -3

 َرَزاف(.  -(، ونحو )َحَصاف اليدِ  َصَناعُ ىذه امرأة ): ونحو (،القمبِ  َجَبافُ الكافر ): نحو: َفَعاؿٌ -4

خالػد ) :وقولنػا، {فََُٝضيأعفَُ٘ َييُ٘ َأِضيَعاّفا َنئجرَي٠ّ     َسضَّٓا ََِٔ ًَا ائَّذٟ ُِٜكِزُض ايًََّ٘ َقِزّضا} :كقولو تعالى: َفَعؿٌ -5

 (.اإلسالـ َبَطؿُ بف الوليد 

 .(فتكسرَ  ُصْمًباال تكف ) :وقولنا (،المذاؽِ  ُحْموُ العنب ) :كقولنا: ُفْعؿٌ -6

   وأحيانػػا تِجػػيء الصػػفة المشػػبية عمػػى وزف اسػػـ الفاعػػؿ، أو اسػػـ المفعػػوؿ حػػيف يػػدالف عمػػى

 صػػافيالقمػػب،  طػػاىرالثبػػوت، وذلػػؾ عنػػد إضػػافتيما إلػػى مرفوعيمػػا مثػػؿ قولنػػا: ىػػذا الرجػػؿ 

 .الذكاء موفورالسريرة، 

   ىذه ىي أوزاف الصفة المشبية باسـ الفاعؿ، والفرؽ بيف الصفة المشػبية واسػـ الفاعػؿ أّف اسػـ

الفاعؿ يدؿ عمى مف قاـ بو الفعػؿ عمػى وجػو الحػدوث والتجػدد، أّمػا الصػفة المشػبية فتػدؿ عمػى 

دّؿ ذلػؾ عمػى أف جموسػو يحػدث ثػـ  (جالس )زيدٌ  :مف قاـ بو الفعؿ عمى وجو الثبوت؛ فإذا قمت

ذا قمتَ ينقط  دّؿ ذلؾ أف طولو صفة ثابتة فيو.  (طويؿ )زيد :ع، وا 

 ويجوز في الصفة المشبية

 .(مذاُقو حموٌ العنب ) :مثؿ، أف ترفع ما بعدىا عمى أنو فاعؿ ليا -1

 .(العنب حمٌو المذاؽَ ) :وأف تنصبو عمى أنو مشبو بالمفعوؿ بو إف كاف معرفة مثؿ -2 

 .(العنب حمٌو مذاقاً ) :نكرة مثؿأو تنصبو عمى أنو تمييز إف كاف  -3



 43 

 .(العنب حمُو المذاؽِ ): ه عمى أنو مضاؼ إليو مثؿكما يجوز أف تجرَّ  -4

محمػػد ) أو (،َحَسػػٌف الوجػػوَ محمػػد ) أو (،َحَسػػٌف وجُيػػوُ محمػػد ): وعمػػى ذلػػؾ يمكػػف أف تقػػوؿ مػػثال 

 (.حسُف الوجوِ محمد ) أو (،حسٌف وجًيا
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 اسـ التفضيؿ -ىػ

لمداللػة عمػى أف شػيئيف اشػتركا فػي ، اسـ التفضيؿ ىو وصؼ مشتؽ يصاغ عمى وزف )أْفَعػؿ( 

 وزاد أحدىما عمى اآلخر في ىذه الصفة.، صفة

عمػى أف النيػؿ والفػرات اشػتركا فػي  (أطػوؿ) كممػة تْ دلَّػ (،مػف الفػرات أطػوؿ النيؿ): فمو قمت مثال 

ػال ؿيالفرات فيو. وُيسمَّى مػا قبػؿ اسػـ التفضػغير أف النيؿ يزيد عمى ، وؿصفة واحدة ىي الطُّ   ومػا ُمفض 

 .عميو ُمفضال بعده

لػػيس  تػػاـ قابػػؿ لمتفػػاوت وثالثػػي ِمػػْف كػػؿ فعػػؿ ُمتصػػر ؼ أفَعػػؿ ؿ عمػػى وزفيُيصػػاغ اسػػـ التفضػػ 

 .ُمثبت مبنّي لممعموـ الوصؼ منو عمى أفعؿ الذي مؤنثو فعالء

 ىذه ىي شروط َصْوغ اسـ التفضيؿ. 

الػػذي ال يتفػػاوت فيػػو  مػات مثػػؿ أو ال يقبػػؿ التفػػاوت لػيس و عسػػى مثػػؿ الفعػػؿ جامػػدافػػإف كػػاف  -

 .فال يصاغ منو اسـ التفضيؿ البتةاألحياء 

ف كاف الفعؿ غير ثالثي - أو كػاف ناقصػا )قاتػؿ و أخػرج و انطمػؽ و دحػرج( وغيػر ذلػؾ : مثػؿ وا 

 كاف وأخواتيا.: مثؿ غير تاـ

ػػػ ويكػوف ذلػؾ فيمػا دؿ عمػػى لػوف أو عيػب أو حميػة ػ  ءفعػال الػذي مؤنثػو أفعػػؿ أو كػاف عمػى وزف

 )أحمر وأعرج وأكحؿ(.: مثؿ

، في كؿ حالة مف ىذه الحػاالت نتوّصػؿ إلػى صػوغ اسػـ التفضػيؿ مػف الفعػؿ بطريػؽ غيػر مباشػر 

، صػػريًحا أو مػػؤوالبمصػػدر الفعػػؿ الػػذي معنػػا  يثػػـ نػػأت، مػػف فعػػؿ مناسػػب أفعػػؿ بصػػيغة يوذلػػؾ بػػأف نػػأت

 .مف غيره أشد ُحْمَرةً ىو  ونحو لعويص المساءؿ مف خالد أشّد استخراًجاعمّي : مثؿ قولنا
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ف كػػػاف الفعػػػؿ مبنيػػػا لممجيػػػوؿ - مػػػف فعػػػؿ مناسػػػب مسػػػتوٍؼ  أفعػػػؿ جئنػػػا بصػػػيغة، منفيػػػاأو ، وا 

 .مف غيره أكثر أف ُيحَمدَ عمّي  مثؿ، ال غيرمؤوال وجئنا بعده بمصدر الفعؿ الذي معنا ، لمشروط

 -: عماؿ أربع حاالتوالسـ التفضيؿ في االست 

 .ؿ( واإلضافةأأف يكوف مجردا مف ) -1

إً قيايٛا  }: كمػا فػي قولػو تعػالى، جارًة لممفضػؿ عميػو ِمفْ  ويجب فيو اإلفراد والتذكير ويؤَتى بعده بػ

فكياٍ  }: وقولو عػز وجػؿ {َِٓٗ يإلميإ ِٖ يًهفز ٜؤ٦َذ أقزب}: وقولو سبحانو وتعالى {َٓاإىل أبٝٓا  أسبيٝٛصف ٚأخٛٙ 

 وأحيانػا تحػذؼ ،{ألْتِ أعد رٖبي١   صيدٚرِٖ َئ ا    }: سػبحانو وقولو {َٓو َاال ٚأعش ْفزا يصاسب٘ ٖٚٛ حياٚرٙ أْا أنجز

ٕ        }: كما في قولو تعػالى، إذا دّؿ المقاـ عميو المفضؿ عميومع  مف  :يأ {قيٌ ْيار دٗيِٓ أعيد سيزا ييٛ نياْٛا ٜفكٗيٛ

 أشد حرا مف أية نار. 

  ؿأ أف يكوف محمى بػ -2

خز٠ يًيذٜٔ ال ٜؤَٓيٕٛ بيا    }: كمػا فػي قولػو تعػالى، وال يؤتى بعده بحرؼ )مػف(، مطابقتو لممفضؿويجب 

: وقولػو سػبحانو وتعػالى {ٚال تٗٓٛا ٚال حتشْٛا ٚأْتِ األعًٕٛ إٕ نٓيتِ َيؤَٓني  }: وقولو عز وجؿ {َجٌ ايض٤ٛ ٚ  املجٌ األع٢ً

 وقولػو كػذلؾ: {اييذٜٔ نفيزٚا ايضيف٢ً ٚنًُي١ ا  ٖيٞ ايعًٝيا      ٚدعيٌ نًُي١   }: وقولػو عػز وجػؿ {فأٚي٦و هليِ اييدردات ايعًي٢   }

 .{ٚيٓذٜكِٓٗ َٔ ايعذاب األد٢ْ دٕٚ ايعذاب األنرب يعًِٗ ٜزدعٕٛ}

 أف يكوف مضافا إلى نكرة -3
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فػػي التػػذكير والتأنيػػث واإلفػػراد والتثنيػػة  ويجػػب اإلفػػراد والتػػذكير ومطابقػػة المضػػاؼ إليػػو لممفضػػؿ

الكتػػب  ونحػػو {دييدال أنجييز عيي٤ٞ ٚنييإ اسْضييإ}: كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى واليػػؤتى بعػػده بػػالحرؼ )مػػف(، والجمػػع

العمػػػـو التػػػي  ومثػػػؿ أحسػػػف مػػػوعظتيف يوأمػػػ يالموعظتػػاف المتػػػاف وعظنػػػي بيمػػػا أبػػ ومثػػػؿ أحسػػػف رفقػػػاء

   أنفع عموـتمقيناىا في الجامعة 

 أنا يكوف مضافا إلى معرفة -4

ؿ( وال أ)كػالمحمى بػمطابقتػو لممفضػؿ ؿ واإلضػافة( أو أ)كالمجرد مف  ويجوز فيو اإلفراد والتذكير

أشػد  لتجػدفّ : وقولػو تعػالى الغممػاف أذكػىىػذا الغػالـ : وذلػؾ نحػو قولنػا، يؤتى معػو بػالحرؼ )مػف( كػذلؾ

 مػودة لمػذيف آمنػوا الػذيف قػالوا إّنػا نصػارىأقػربيـ الناس عداوة لمذيف آمنػوا الييػود والػذيف أشػركوا ولتجػدّف 

ومػا نػراؾ اتبعػؾ إال الػذيف ىػـ  وقولو سبحانو وتعالى الناس عمى حياة أحرص ولتجدّنيـ: وقولو عز وجؿ

 أفضؿالميذبات  ومثؿ الطالبات سنا صغرىأو ، الطالبات سنا أصغر ىذه الفتاة ونحو بادي الرأي أراذلنا

 .البنات فضمياتالبنات أو 

)إال فػي ال ظػاىرا وال يرفػع اسػـ التفضػيؿ فػاع، ويرفع اسـ التفضيؿ ضميرا مستترا فيو عمى الفاعميػة

 .مسألة واحدة تسمى مسألة الكحؿ(
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 اسما الزماف و المكاف-و

 اسـ الزماف واسـ المكاف اسماف مشتقاف مف الفعؿ لمداللة عمى زمانو ومكانو.

 -: ويصاغاف مف الفعؿ الثالثي عمى وزف )َمفَعؿ( بفتح العيف في حالتيف -* 

ٚأَٓا َٔ خاف َكياّ ربي٘ ْٚٗيٞ اييٓفط عئ اهلي٣ٛ فيإٕ ا ٓي١         }ُمْعتّؿ اآلخر كما في قولو:  يْ ذا كاف الفعؿ ناقًصا أإ -1

 .{يًهافزٜٔ َج٣ٛأيٝط   دِٗٓ }وقولو أيضا:  {املأ٣ٖٚٞ 

ٚظٓيٛا إٔ ال ًَذيأ   }إذا كاف الفعؿ صحيحا، وعيف مضارعو مفتوحة أو مضمومة، كمػا فػي قولػو تعػالى:  -2

 الشمس الساعة السادسة  َمطَمعُ وقولنا مثال:  {حمُٛدا ََكاَاعض٢ إٔ ٜبعجو ربو }وقولو عز وجؿ:  {َٔ ا  إال إيٝ٘

 -ويصاغاف مف الفعؿ الثالثي عمى وزف )َمفِعؿ( بكسر العيف في حالتيف كذلؾ:  -*

 موعػػدىـمعتػػؿَّ األوؿ( صػػحيح اآلخػػر كمػػا فػػي قولػػو سػػبحانو وتعػػالى: إف  يْ إذا كػػاف الفعػػؿ مثػػاال )أ -1

العػذب  الَمػْوِردُ صػمى اهلل عميػو وسػمـ شػير ربيػع ونحػو  يالنبػ َمْوِلػدُ الصبح أليس الصبح بقريػب وكمػا فػي نحػو 

 كثير الزحاـ 

 القافمػة بعػد شػيريف ونحػو مكػة َمْرِجعُ إذا كاف الفعؿ صحيحا، وعيف مضارعو مكسورة، كقولنا مثال:  -2

  يالوح َمْيِبطُ 

بػوزف المضػارع، مػع إبػداؿ  يْ ، أمػا يصػاغ اسػـ المفعػوؿ منػوويصاغاف مػف الفعػؿ غيػر الثالثػي ك -*

َُِٓيَشال َبارنيا ٚأْيت خيري       }قبؿ اآلخر، كما في قولػو تعػالى:  حرؼ المضارعة ميما مضمومة، وفتح ما ٚقيٌ رٔب أْيشيم 

َُِٚضتَٛدعٗا نٌ }وقولو عز وجػؿ:  {املٓشيني وقولػو سػبحانو:  {  نتاب َبنيَٚا َٔ داب١   األرض إال ع٢ً ا  رسقٗا ٜٚعًِ َُضتكٖزٖا 

 .{َُزصاٖاٜضأيْٛو عٔ ايضاع١ أٜٖإ }
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 .وفي النياية نشير إلى أف أسماء الزماف والمكاف ال تعمؿ

 اسـ اآللة -ز

 مف اآلالت المختمفة.، ىو اسـ مشتؽ لمداللة عمى ما وقع الفعؿ بواسطتو: اسـ اآللة 

 :  وأوزانو القياسية ىي، ويصاغ اسـ اآللة في المغة العربية مف األفعاؿ الثالثية المتعدية 

، بالمنشػػاروالنجػػار ينشػػر الخشػػب ، بػػالِمْحَراثالفػػالح يحػػرث أرضػػو : مثػػؿ قولنػػا )ِمفَعػػاؿ(وزف  -1

 .بالِميزافوالفاكيي يزف الفاكية 

والحائػؾ ، بػالِمْبَرد والصانع يبرد الحديد، بالِمْنَجؿ الفالح يحصد الزرع: مثؿ قولنا )ِمفَعؿ(وزف  -2

 .بالِمغزؿوالبدوية تغزؿ الصوؼ ، بالِمَقص  يقص الثواب 

 بالِمْطَرَقػػػةوالحػػداد يطػػرؽ الحديػػد  بالِممَعَقػػةالمػػريض يتنػػاوؿ الػػدواء : مثػػؿ قولنػػا )ِمفَعمػػة(وزف  -3

 .الِمْحَبَرةوالكاتب يمأل قممو مف  بالِمْسَطَرة والتمميذ يخط سطرا

نمػػا ىػػو ممػػا وضػػعتو العػػرب عمػػى غيػػر قيػػاس، ىػػو غيػػر مشػػتؽ مػػف أسػػماء اآللػػة مػػا *وىنػػاؾ  ، وا 

.، ولمكاتب القمـ، ولمقّصاب الساطور والسكيف، لمفالح الفأس: كقولنا مثال  ولمنجار القدُّـو

 ونشير ىنا كذلؾ إلى أف اسـ اآللة ال يعمؿ.
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 تمرينات عامة عمى المشتقات

 -: وشرَط عممو إف كاف مما يعمؿ بشروط، وبي ْف معمولو، الفاعؿعي ف في اآليات اآلتية اسـ 

 ﴿ليجعؿ ما يمقى الشيطاف فتنة لمذيف في قموبيـ مرض والقاسية قموُبيـ ﴾ -7

 ﴿وال آميف البيَت الحراـ يبتغوف فضال مف ربيـ ورضوانًا﴾ -2

ذ قتمتـ نفسا فادارأتـ فييا وا مخرٌج ما كنتـ تكتموف ﴾ -3  ﴿وا 

 ـ يخرجوف مف األجداث كأنيـ جراد منتشر ﴾﴿خش ًعا أبصاُرى -4

 ﴿وما كنا ُمْيِمِكي القَرى إال وأىميا ظالموف ﴾ -5

 ﴿ربنا إنؾ جامُع الناِس ليوـ ال ريب فيو ﴾ -6

 ﴿والذاكريف اَ كثيرًا ﴾ -7

 ﴿واعمموا أنكـ غيُر معجزي اِ وأف اَ مخزي الكافريف ﴾ -8

  :ىات اسـ التفضيؿ مف األفعاؿ اآلتية 

 احمّر ناـ رَمى اقتتؿ جار أىدى َجُبف 

 صم ى استقاـ اىتدى انحدر تقدـ سعى  

  :ُصِغ اسـَ اآللة مف األفعاؿ التالية- 

 لعؽ قاد َقَمى طحفأي َقَرَض َثَقَب َشَرَط ذَرا َطَرَؽ َشَوى َسف  َكَنَس محا فتح نظر عزؼ ر 

 .صاد حؾّ  
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  :صغ اسـَ الفاعؿ والمفعوؿ مف األفعاؿ اآلتية- 

صػد  -زاد –أي ر  –سػاؿ  –صػاغ  –قػاؿ  -انقػاد –اختػار  –اسػتبقى  –ارتضى  –تعالى  –آثر 

 أشفؽ. -فاز –بّدؿ  –قضى  -عاىد –ؽ 

 -: ىات الصفة المشبية مف كؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية

 .رُشؽ –حُمؽ  -ظِمئ -عُظـ -َجُبف –فرح 
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 جموع التكسير

 في جمع التكسير يوالسماع يالقياس -7

ويكػوف ىػذا ، مع تغّيػر فػي صػورة مفػرده، جمع التكسير ىو ما يدؿ عمى أكثر مف اثنيف أو اثنتيف 

أو ، كمػػا يكػػوف بزيػػادة، (ُأْسػػد) عمػػى (أَسػػد) فػػي حركاتيػػا مثػػؿ جمػػع يأ، التغّيػػر أحيانػػا فػػي شػػكؿ الكممػػة

 .ذلؾوغير ، ُكُتب و كتاب و ِرَجاؿ و َرُجؿ مع تغيير في شكميا كذلؾ مثؿ، نقص في الكممة

وقػػد نظػػـ بعُضػػيـ ُجُمػػوع الكثػػرة الكثيػػرة االسػػتعماؿ ، ولجمػع التكسػػير ِصػػَيٌغ كثيػػرة فػػي المغػػة العربيػػة 

 :  وىي سبعة عشر فقاؿ

 ِعػَبػر مرَضى القػمػوب والػِبحار في الُسُفف الُشْيب الُبغاة ُصَور

 ػِفػَيػمػةػػػػْضػبػاف ألجػؿ الػػقُػطَّػاع قُػ ػياء َعػَمػمةػػػػقِ ػػػيػـ لألشْ ػػػانػػػػمَ ػػػػػمػػػغِ 

 ُجُموِعِيـ في السَّْبع والعػشر انتيي يػػيػػػنػتػػػرَّد ومػػػػػالء شُ ػػػػػػقَ ػػػػػعُ ػػػػوال

 

غيػر أف ىنػاؾ كممػاٍت أخػرى ، وبعض كممات العربية يخضع لقواعَد مطردٍة في جمعو ىذا الجمػعَ  

نمػػا وال نعػػرؼ مػػف دراسػػتنا ، ال تخضػػع ليػػذه القواعػػد لمقواعػػد كيػػؼ تجمػػع تمػػؾ الكممػػات جمػػع تكسػػير؟ وا 

مو لنػػا المغويػػوف فػػي معجمػػاتيـ المغويػػة مسػػموعا عػػف  يأ، نعػػرؼ ذلػػؾ مػػف السػػماع عػػف العػػرب ممػػا سػػجَّ

 .العرب في عصور الفصاحة

ذا أردت مثػػاال عمػػى ذلػػؾ فػػانظْر إلػػى صػػيغة  وصػػؼ تجػػِد العػػرب يجمعػػوف عمييػػا كػػؿ  (ُفَعػػالء) وا 

 و، ُبخػػالء و بخيػػؿ و كرمػػاء و كػػريـ مثػػؿ الػػداؿ  عمػػى َمػػْف فَعػػؿ الِفْعػػؿَ  (فعيػػؿ) لمػػذكر عاقػػؿ عمػػى وزف
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 و، ُحمفػػػاء و حِميػػػؼ و، ُرحمػػػاء و رحػػػيـ و، شػػػركاء و شػػػريؾ و، ُجمسػػػاء و جِمػػػيس و، ُخطبػػػاء و خِطيػػػب

 .ُدخالء و دخيؿ

أو مػػػا ، وصػػػؼ عمػػػى وزف )فاعػػػؿ( الػػػداؿ عمػػػى معنػػػى الغريػػػزةكمػػػا يجمعػػػوف عميػػػو كػػػذلؾ كػػػؿَّ  

 و فاضػؿ و، شػعراء و شػاعر و ُجيػالء و جاىػؿ و، ُصمحاء و صالح و، عقالء و عاقؿ مثؿ، شابييما

   طمحاء و طالح و ُنبياء و نابو و، عمماء و عالـ و، ُفضالء

غيػػػر أنػػػو قػػػد ُسػػػمعْت عػػػف العػػػرب ألفػػػاٌظ لػػػـ تسػػػتوِؼ ، ىػػػذا ىػػػو القيػػػاس المطػػػرد فػػػي المغػػػة العربيػػػة 

ىمػا عمػى  سػجناء و سػجيف و أسػراء و، أسػير: فمػثال، ُفعػالء صػيغة وقػد ُجمعػْت عمػى، الشػروَط السػابقة

َمػػف ُفِعػػَؿ بػػو الِفْعػػؿ و)فعيػػؿ( بيػػذا  يمأسػػور ومسػػجوف أ اسػػـ المفعػػوؿغيػػر أنيمػػا بمعنػػى ، وزف )فعيػػؿ(

ولػذلؾ نقػوؿ إف جمػع ىػاتيف  ؛قػتالء مػثال قتيػؿ فال تقوؿ العرب في جمع ؛المعنى ال ُيْجمع عمى )فعالء(

 .ال يعرؼ إال مف المعاجـ، الكممتيف عمى فعالء سماعّي عف العرب

أخػػرى ليسػػت عمػػى وزف )فعيػػؿ( أو )فاعػػؿ( مثػػؿ )َسػػْمح وسػػمحاء( و)جبػػاف وجبنػػاء(  وىنػػا ِصػػَيغٌ  

ال و ، فقػد ُسػمع مػف العػرب جمعيػا عمػى )فعػالء(؛ومػع أنيػا ليسػت كذلؾ، و)خميفة وخمفاء( و)أبمو وبميػاء(

نمػا يعػرؼ بػالرجوع إلػى معػاجـ المغػة، ُيعرؼ ذلػؾ بقاعػدة معينػة فػال يصػح أف تقػوؿ  ؛وال يقػاس عمييػا، وا 

ألف صػػػيغة )َفْعػػػؿ( ال ُتجمػػػع عػػػادة عمػػػى  ؛قياسػػػا عمػػػى )َسػػػْمح وسػػػمحاء( نػػػذالء ُيجمػػػع عمػػػى َنػػػْذؿ مػػػثال

 )فعالء(.

 -: إف جمع األسماء جمَع تكسير نوعاف: ومف كؿ ذلؾ يمكف أف نقوؿ

 ُيمكف ضبطو بقاعدة معينة. ، قياسيٌّ مط ِردٌ  -1

 ال ُيعرؼ إال مف معاجـ المغة.، سماعي غير مطرد -2
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 جموع القمة -ب

 :  تأتى جموع القمة في المغة العربية عمى أربعة أوزاف ىي

فػي ىػذا أف يكػوف  يويسػتو  ويطرد في كؿ اسـ رباعي مذكر قبؿ آخره حػرؼ مػد: أفِعػمة -1

 -: االسـ

)ُغػػراب وأْغِربػػة( و)طعػػاـ وأطِعمػػة( و)عمػػود وأْعِمػػدة( و)رغيػػؼ وأرِغفػػة( : صػػحيح الػػالـ مثػػؿ ( أ)

 و)فؤاد وأفئدة( و)لساف وألسنة( و)جياز وأجيزة( 

 .)غطاء وأغطية( و)كساء وأكسية( و)بناء وأبنية( و)خباء وأخبية(: معتؿ الالـ مثؿ ( ب)

)زمػػػاـ وأزمػػة( و)عنػػػاف وأعنػػػة( و)سػػرير وأسػػػرة( و)ذليػػػؿ : عينػػو والمػػػو مػػف جػػػنس واحػػػد مثػػؿ ( ت)

 وأذلة( 

 -: ويطرد في شيئيف أفُعػؿ -2

)ذراع وأذُرع( و)يمػيف وأيمػف( : مثػؿ كؿ اسـ ربػاعي مؤنػث بػال عالمػة قبػؿ آخػره حػرؼ مػد ( أ)

 ف( و)عقاب وأعقب( و)أتاف وآتػُ 

أنفػس( و)كمػب )َبْحػر وأْبُحػر( و)نفػس و : مثؿ كؿ اسـ ثالثي عمى وزف )َفْعؿ( صحيح العيف ( ب)

 وأكمب( و)نير وأنير( 

 :  السابقة وذلؾ بأف يكوف عمى ويطرد في كؿ اسـ ثالثي ال يجمع عمى )أفعؿ(: أفعاؿ -3

 )َبْيت وأبيات( و)ثوب وأثواب( و)باب وأبواب( و)سيؼ وأسياؼ( : َفْعؿ )معتؿ العيف( مثؿ ( أ)

 )حمؿ وأحماؿ( و)حزب وأحزاب( : ِفْعؿ مثؿ ( ب)

 )َسَبب وأسباب( و)عمـ وأعالـ( و)قمر وأقمار( : فػََعؿ مثؿ ( ت)
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 )ِعَنب وأعناب( : ِفَعؿ مثؿ ( ث)

 )كػَِتؼ وأكتاؼ( : فػَِعؿ مثؿ ( ج)

)فتػػى وِفْتيػػة( و)صػػبى وِصػػْبية( و)غػػالـ : وىػػو مسػػموع فػػي بعػػض الكممػػات مثػػؿ :ِفْعمػػة -4

 وغممة( و)شيخ وِشيخة(.
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 صيغة منتيي الجموع

، تبػػػدأ بحػػػرفيف يػػػأتي بعػػػدىما ألػػػؼٌ ، التكسػػػيرصػػػيغة منتيػػػي الجمػػػوع ىػػػي صػػػيغة مػػػف صػػػيغ جمػػػع 

كػػؿ جمػػع وقػػع بعػػد ألػػؼ : ويعّرفيػػا عممػػاء الصػػرؼ بأنيػػا، أو ثالثػػة أوسػػطيا يػػاء سػػاكنة، وبعػػدىا حرفػػاف

ولصيغة منتيي الجموع أوزاف كثيرة في المغة العربيػة وأىػـ ، تكسيره حرفاف أو ثالثة أوسطيا ياء ساكنة

 )مفاعؿ وأفاعؿ(: ؿ( و)شبو فعالؿ مثؿ)فواعؿ( و)فعائؿ( و)فعالىذه األوزاف 

 -: وفيما يمي تفصيؿ ما يجمع عمى ىذه األوزاف

 -: ويجمع عميو المفردات التي جاءت عمى األوزاف التالية: فواعؿ -1

)عاصػػػفة وعواصػػػؼ( و)قافمػػػة وقوافػػػؿ( و)صػػػاعقة وصػػػواعؽ( : ( مثػػػؿ)فاِعػػػػمةوزف  ( أ)

 و)شاعرة وشواعر( 

)َجػػػْوىر وجػػػواىر( و)َصػػػْومعة وصػػػوامع( و)زوبعػػػة : ( مثػػػؿ)فػػػَػْوَعؿ( أو )فػػػَػْوعمةوزف  ( ب)

 .وزوابع(

)قػػػػػارب : مثػػػػػؿ، أو لمػػػػذكر ال يعقػػػػػؿ، ( بكسػػػػر العػػػػػيف إذا كػػػػػاف لمؤنػػػػػث)فاِعػػػػػؿوزف   ( ت)

وقػػوراب( و)سػػاِعد وسػػواعد( و)حاِمػػؿ وحوامػػؿ( و)طػػالؽ وطوالػػؽ( و)ناىػػد ونواىػػد( و)حػػائض وحػػوائض( 

 و)صاىؿ وصواىؿ(.

 )خاتػَـ و خواتـ(، )طاَبع و طوابع(: وزف )فاَعػؿ( مثؿ  ( ث)

)سػػػػحابة : مثػػػػؿ، ويجمػػػػع عميػػػػو الربػػػػاعي المؤنػػػػث الػػػػذي قبػػػػؿ آخػػػػره حػػػػرؼ مػػػػد: فعائػػػػؿ -2

وسػػحائب( و)رسػػالة ورسػػائؿ( و)صػػحيفة وصػػحائؼ( و)عجيبػػة وعجائػػب( و)ذبيحػػة وذبػػائح( و)صػػفيحة 

 وصفائح( و)ركوبة وركائب( و)حموبة وحالئب(.
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)غضػػنفر : أو مزيػػد مثػػؿ)جعفػػر وجعػػافر( : ويجمػػع عميػػو كػػؿ ربػػاعي مجػػرد مثػػؿ: فعالػػؿ -3

 .)عندليب وعنادؿ(: )سفرجؿ وسفارج( أو مزيد مثؿ: مجرد مثؿ يوغضافر( وكذلؾ كؿ خماس

كػػاف البػػد ، ا ألػػؼ الجمػػعمػػا تػػرى مػػف أربعػػة أحػػرؼ يتوسػػط بينيػػولمػػا كانػػت صػػيغة فعالػػؿ مكونػػة ك

حػػدث  كمػػا، لػذلؾ مػػف حػػذؼ مػػا زاد عمػى أربعػػة أحػػرؼ مػػف حػروؼ الكممػػة عنػػد جمعيػػا عمػى ىػػذا الجمػػع

ذا كانػػت الكممػػة مكونػػة مػػف خمسػػة أحػػرؼ ورابعيػػا حػػرؼ مػػد فػػإف  عنػػادؿ عمػػى عنػػدليب فػػي جمػػع كممػػة وا 

ف كػػاف ألفػػا أو واوًا تحػػوؿ فػػي الجمػػع إلػػى يػػاء مثػػؿ: كػػاف يػػاء بِقػػي فػػي الجمػػع مثػػؿ : )قنػػديؿ وقناديػػؿ( وا 

 )مصباح مصابيح( و)مفتاح مفاتيح( و)عصفور عصافير( 

اعؿ( ويجمع عميو كؿ مفػرد ثالثػي مزيػد بحػرؼ أو أكثػر ( وىو )أفاعؿ و مفشبو )فعالؿ -4

)مسػػػجد ومسػػػاجد( و )مجمػػػع ومجػػػامع( : مثػػػؿ ممػػػا لػػػـ يجمػػػع عمػػػى وزف آخػػػر مػػػف أوزاف جمػػػوع التكسػػػير

و)مدرسػػػة ومػػػدارس( و)منػػػزؿ ومنػػػازؿ( و)أفضػػػؿ وأفاضػػػؿ( و)أكبػػػر وأكػػػابر( و)أنُممػػػة وأنامػػػؿ( و)أصػػػبع 

 وأصابع(.

  



 57 

 تمرينات

 -: واذكر مفرداتيا يالتالية جموع القمة وبيف القياسي منيا والسماعاستخرج مف اآليات 

 ﴾جيعًٕٛ أصابعِٗ   آًاِْٗ َٔ ايصٛاعل سذر املٛت ٚا  حمٝط بايهفزٜٔ ﴿-7

 ﴾احلر أعٗز َعًَٛات فُٔ فزض فٝٗٔ احلر فال رفح ٚال فضٛم ٚال دداٍ   احلر  ﴿-2

 ﴾ٚيٛ أمنا   األرض َٔ عذز٠ أقالّ ٚايبشز ميدٙ َٔ بعدٙ صبع١ أحبز َا ْفدت نًُات ا  ﴿-3

4-﴿ ِّٖٝ  ﴾يٓا َٔ أَزْا رعدّا ٧إً أ٣ٚ ايفت١ٝ إىل ايهٗف فكايٛا ربٓا آتٓا َٔ يدْو رمح١ ٚ

 ﴾ٜهاد ايربم خيطف أبصارِٖ نًُا أضا٤ هلِ َغٛا فٝ٘ ٚإًا أظًِ عًِٝٗ قاَٛا  ﴿-5

 ﴾بأمسا٤ ٖيؤال٤ إٕ نٓتِ صادقني  ٞاألمسا٤ نًٗا ثِ عزضِٗ ع٢ً املال٥ه١ فكاٍ أْب٦ْٛٚعًِ آدّ ﴿ -6

 ﴾ٚايذٜٔ نفزٚا ٚنذبٛا بآٜتٓا أٚي٦و أصشاب ايٓار ِٖ فٝٗا خًدٕٚ  ﴿-7

 ﴾فإًا ًٖب اخلٛف صًكٛنِ بأيض١ٓ سداد أعش١ ع٢ً اخلري ﴿ -8

 ﴾بٓا٤نِ ٜٚضتشٕٝٛ ْضا٤نِنِ َٔ آٍ فزعٕٛ ٜضَْٛٛهِ ص٤ٛ ايعذاب ٜذٓبشٕٛ أاٚإً جنٝٓ ﴿-9

 ﴾ٚيٓبْٛهِ بغ٤ٞ َٔ اخلٛف ٚا ٛع ْٚكص َٔ األَٛاٍ ٚاألْفط ٚايجُزات ٚبٓغز ايصربٜٔ ﴿-71

 ﴾ٚإًا مسعٛا َا أْشٍ إىل ايزصٍٛ تز٣ أعِٝٓٗ تفٝض َٔ ايدَع ﴿-77

 ﴾ُٚا ايعذاب ٚتكطعت بِٗ األصبابأإً تربأ ايذٜٔ اتبعٛا َٔ ايذٜٔ اتٗيبعٛا ٚر ﴿-72

 ﴾ٚيكد ْصزنِ ا  ببدر ٚأْتِ أًي١ فاتكٛا ا  يعًهِ تغهزٕٚ  ﴿-73
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 ﴾ْهِ ٚيهٔ ٜؤاخذنِ مبا نضبت قًٛبهِ ٚا  غفٛر سًِٝاال ٜؤاخذنِ ا  بايًػٛ   أمي ﴿-74

 ﴾راأٜٛد أسدنِ إٔ تهٕٛ ي٘ د١ٓ َٔ خنٌٝ ٚأعٓاب جتز٣ َٔ حتتٗا األْٗ﴿ -75

 ﴾ٚثبت أقدآَا ٚاْصزْا ع٢ً ايكّٛ ايهفزٜٔ ربٓا اغفز يٓا ًْٛبٓا ٚإصزافٓا   أَزْا﴿-76

 ﴾ٚال حتضدي ايذٜٔ قتًٛا   صبٌٝ ا  أَٛاتا بال أسٝا٤ عٓد ربِٗ ُٜزسقٕٛ ﴿ -77

 -: اجمع الكممات اآلتية جمع تكسير عمى ما تعرفو مف األوزاف مع بياف األسباب

 -ِقرطػػػاس -ثػػػْوب -ناصػػػية –غػػػذاء  -ُرواؽ –ِمكَنسػػػة  –وقػػػت  -ِقبػػػاء -شػػػراب -كوكػػػب –خبيػػػر 

 –قمػـ  -أرنػب -مدرسػة  –وكيػؿ  -إنػاء –حجػاب –مزمػار  –كتيبػة  –دواء  –أميػر  –مصػنع  -وْصؼ

 .مقبرة –تمثاؿ  –لْوف  –عزيمة  –أميف  –منبر 

 

ميػػز فػػي الجمػػوع التاليػػة جمػػع القمػػة مػػف صػػيغ منتيػػي الجمػػوع ثػػـ اذكػػر مفرداتيػػا وبػػيف لمػػاذا 

 -: جمعت ىذا الجمع

 مزاليج  –صوائـ  -أرانب –أكؼ  –أحبة  –أنواع  –أوعية  –أشربة  –صناديؽ  –أشباؿ 

 شياطيف.
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 التصغير

 -: شروطو

 فالفعؿ والحرؼ ال ُيصغَّراف ، أف يكوف اسما -1

: )أنػا وأنػت وىػو(و الموصػوالت مثػؿ: فالضمائر مثػؿ، أف يكوف معربا غير مبني -2

 منيا شيء.)ىذا وىذه( ال يصغػَّر : )الذي والتي( وأسماء اإلشارة مثؿ

)ُكَمْيػت( ألف المصغػػّر : فال يصغػّر مثػؿ، أف يكوف ما يراد َتْصِغيره غيَر مصغػَّر -3

 ال ُيصغػّر. 

، وأنبيائػػػػو، ومالئكتػػػػو، أف يكػػػػوف االسػػػػـ قػػػػابال لمتصػػػػغير فػػػػال ُتصغػػػػػّر أسػػػػماُء اهلل -4

 رة. وكذلؾ ال ُتصغر ُجموع التكسير التي لمكث، والتّػصغير ُينافييا، ألنيا معظػّمة، وكتبو

 -: أوزانو

 -: لمتصغير أوزاف خاصة بو ُتسم ى األوزاف التصغيرية وىي

ـ  األوؿ( وىػي تػَْنتػػُج مػف ػػَعػْيِعػػيؿػعػػَْيِعؿ وفُ ػَعػْيؿ وفُ فُ )   وزيػادة يػاء سػاكنة بعػده، يوفػتح الثػان، ضػ

 قػُِمَب ياًء.فإف كاف ما قبؿ اآلخر حرؼَ  ِليف ، )الرباعي( وكْسر ما بعد الياء في)في الثالثي( 

   كػُمْيػبٌ :  كػَْمب فتقوؿ في تصغير 

   ُجَعْيِفرٌ :  جعفر وفي تصغير 

 .قػَُنيػِْديؿ و ُعصيػِْفير و ُمَصيػْبػِيح:  قنديؿ و عصفور و مصباح وفي تصغير 

وىػذه األوزاف قػد تختمػؼ مػع األوزاف الصػرفية التػي ، وىذه األوزاف خاصة بباب التصغير كما قمنػا 

 أفػَْيِعؿ : فػَُعْيِعؿ وزنيا التصريفي يوزنيا التصغير  أَحْيِمد فمثال، قبؿُ عرفناىا مف 
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 :  أغراض التصغير

وكمػا  ،يػروى مزارعيػا نػػَُيْير وبيا أحمر ُجَبْيؿ بجوار بمدتنا: تقميؿ حجـ المصغر كما في قولنا -1

   .يغرد ُعَصْيِفيروعمى الغصيف  ،ورد ُشَجْيرةغرست بجانب شجرة الكافور : تقوؿ

 ُصػػَوْيِنعإنػػو  و فيػػو ال يحسػػف الكػػالـ الُشػػَوْيِعر دعػػؾ مػػف ىػػذا كقولػػؾ: تحقيػػر شػػأف المصػػغر -2

   غير متمكف مف صنعتو

 ووعظنػػا اإلمػػاـ ،الغػػروب قبيػػؿتعػػود الطيػػور إلػػى أعشاشػػيا : الداللػػة عمػػى قػػرب الزمػػاف كقولػػؾ -3

 .الشروؽ قبيؿواستيقظت  ،الصالة عيدبُ 

مشػيت  و منزلنػا صػندوؽ لمبريػدُبػعػػَيد  و بيتنػا مسػجد قػػَُريب: كقولػؾالداللة عمى قرب المكػاف  -4

 .الميؿ فػَُوْيؽأمس 

 .أصابت القـو ُدَوْيِيػِية يا ليا مف: تعظيـ المصغر وتيويؿ أمره كقولؾ -5

 .يمتى تزورن ُصَوْيِحبييا : تمميح المصغر كقولؾ -6

 -: زاد عمى أربعة أحرؼ تصغير ما

سػواء أكػاف فيػو ، فال يحذؼ منػو شػيء مػف حروفػو عنػد تصػغيره، أو رباعيا، إذا كاف االسـ ثالثيا 

تُػَصغػػػّر دوف حػػذؼ شػػيء ، فػػػمثال)أفضؿ ومسػػجد وجػػوىر( ومػػا شػػابييا، حػػرؼ زائػػد أـ كػػاف كمػػو أصػػوال

ومػػا زاد عميػػو عنػػد تصػػغيره ُيكتفػػي فيػػو بأربعػػة  ي)أفػػػَْيِضؿ وُمَسػػْيِجد وُجَويْػيػػػِر( أمػػا الخماسػػ: فيقػػاؿ، منيػػا

)ُسفػػػػَْيرج وعنيػػػدؿ : فنقػػػوؿ فػػػي تصػػػغير )سػػػفرجؿ وعنػػػدليب وجحمػػػرش(، وُيحػػػذؼ مػػػا عػػػداىا، رؼ فقػػػطأحػػػ

فإنػو يبقػى عنػد التصػغير إف كػاف يػاء ويقمػب ، وُجَحيِمر( إال إذا كاف االسـ خماسيا وقبػؿ آخػره حػرؼ مػد
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مػػى يػػاء إف كػػاف ألفػػا أو واوا كمػػا سػػبؽ أف عرفنػػا ذلػػؾ فػػي تصػػغير مثػػؿ )قنػػديؿ ومصػػباح وعصػػفور( ع

 )قنيديؿ ومصيبيح وعصيفير( 

 -: استثناءات مف القاعدة

كمػا عرفنػا ، إف زاد االسػـ عمػى ثالثػة أحػرؼ ُكِسػر مػا بعػد يػاء التصػغير فيػوعرفنا مف قبؿ أنو  

ولكػف ىنػاؾ أشػياء تػػُستثنى مػف كػؿ ، إف زاد االسـ عمى أربعة أحرؼ ُحذؼ الزائد عند تصغيرهأيضا أنو 

 : عمى النحو التاليقاعدة مف ىاتيف القاعدتيف 

 -: يعامؿ معاممة الثالثي ما -1

 -: يعامؿ االسـ معاممة الثالثي في عدـ كسر ما بعد ياء التصغير فيو فيما يمي 

إذا كػػػاف االسػػػـ مختومػػػا بإحػػػدى عالمػػػات التأنيػػػث )التػػػاء المربوطػػػة واأللػػػؼ المقصػػػورة واأللػػػؼ  -ا

 .وحميراء( ى)شجيرة ووريدة وحبيم: (الممدودة( فيقاؿ في تصغير )شجرة ووردة وحبمى وحمراء

إذا كػػػاف االسػػػـ مجموعػػػا جمػػػع قمػػػة عمػػػى وزف )أفعػػػاؿ( مثػػػؿ )أحمػػػاؿ وأفػػػراس وأصػػػحاب( إذ  -ب

 .تُػصغر عمى )أحيماؿ وأفيراس وأصيحاب(

إذا كاف االسـ مختوما بألؼ ونوف زائدتيف مثػؿ )عثمػاف ونعمػاف وحمػداف وسػمماف( فتصػغيرىا  -جػ

مثػػؿ  فػػػََعاليف وسػػميماف( ويشػػترط فػػي مثػػؿ ىػػذا االسػػـ أال يكػػوف جمعػػو عمػػى )عثيمػػاف ونعيمػػاف وحميػػداف

)ُسػػػػريِحيف وُسػػػػميِطيف( ألف جمعيمػػػػا )سػػػػراحيف : )ِسػػػػْرحاف وُسػػػػمطاف( فيػػػػػُكسر مػػػػا بعػػػػد اليػػػػاء فييمػػػػا فيقػػػػاؿ

 وسالطيف( 

 -: ما يعامؿ معاممة الرباعي -2

 في الحاالت اآلتية يعامؿ االسـ معاممة الرباعي فال ُيحذؼ منو شيء عند التصغير  
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إذا كػػاف مختومػػا بتػػاء التأنيػػث أو األلػػؼ الممػػدودة مثػػؿ )مدرسػػة وحنظمػػة وخنفسػػاء وقرفصػػاء(  -ا

 ُيصغر عمى )ُمديرسة وُحنيظمة( و)ُخنيفساء وقػُريفصاء( 

وف و بتوكػاإذا كاف مختوما بعالمػة تثنيػة أو جمػع تػذكير أو جمػع تأنيػث فتقػوؿ فػي )شػاعراف  -ب
 )شػُويعراف وكػُويتبوف وكػُويتبات( : تصغيرهكاتبات( عند 

 
إذا كػػػػػاف مختومػػػػػا بػػػػػألؼ ونػػػػػوف زائػػػػػدتيف مثػػػػػؿ )زعيفػػػػػراف وصػػػػػويمجاف( فػػػػػي تصػػػػػغير)زعفراف  -ج

 وصولجاف( 
   بعمبؾ في تصغير ُبعيمبؾ إذاكاف مركبا مزجيا مثؿ -ىػ
 

 -: عمةتصغير ما ثانيو حرؼ 
ؿ القوؿ فييثالثة أقسا عند تصغيره إلى عمةينقسـ ما ثانيو حرؼ    :  ا فيما يميـ نػُفصّْ
 قسـ يبقى فيو حرؼ الميف كما ىو -1
)ُسػَيْيؼ : وىو ما كاف ثانيو حرؼ ليف أصميا مثؿ )سيؼ وبيت وثػوب وُعػود( فيقػاؿ فػي تصػغيرىا 

 وبييت وثويب وعويد( 
 قسـ يرد فيو الميف إلى أصمو -2
)قيمػػة وقويمػػة( و)بػػاب وبويػػب( كػػاف ثانيػػو حػػرؼ لػػيف منقمبػػا عػػف حػػرؼ لػػيف آخػػر مثػػؿ  وىػػو مػػا 

 ع( قف( و)موسر ومييسر( و)مونع وميينو)تاج وتويج( و)غار وغوير( و)ماؿ ومويؿ( و)موقف وميي
 وىو ثالثة أشياء  قسـ يقمب فيو الميف واوا -3
  أويدـ الذي أصمو أأدـ فيُػصغر عمى آدـ إذا كاف حرؼ الميف منقمبا عف ىمزة مثؿ -ا

 ائدا مثؿ )ضارب وضويرب( و)سالـ وسويمـ( إذا كاف حرؼ الميف ز  -ب
 إذا كاف حرؼ الميف مجيوؿ األصؿ مثؿ )عاج وعويج( و)صاب وصويب( و)زاف وزويف(  -ج

 -: مف العالمة يتصغير المؤنث الخال
مػػف عالمػػة التأنيػػث تمحقػػو تػػاء التأنيػػث إف كػػاف ثالثيػػا أصػػال أو  يإذا ُصػػغر االسػػـ المؤنػػث الخػػال 
ىػو ثالثػي  ومثػاؿ مػا يديػػَّة فتػُػصغر عمػى يػدي إذ أصػميا يػد كممػة صػؿثي فػي األىو ثال  فمثاؿ ماحػاال 
 وأرض –دعيػػدة دعػػد و  -ىنيػػدة وىنػػد  -رجيمػػة ِرْجػػؿ و  -نػػويرة نػػار و  -أذينػػة وأذف  -دويػػرة )دار  حػػاال

   (وعيف عيينة –أريضة 
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 -: صولوأتصغير ما حذؼ أحد 

أو أقؿ ولكؿ مف األمػريف حكػـ يُخّصػو عمػى وال يخمو مف أف يكوف ما تبقى منو عمى ثالثة أحرؼ 
 -: النحو التالي

عمػػػى ثالثػػػة أحػػػرؼ فػػػال ُيػػػرد المحػػػذوؼ مثػػػؿ تصػػػغير )قػػػاٍض و سػػػاع و  يإذا كػػػاف البػػػاق -1
 ىاٍد(عمى )قويض و سويع و ىويد(.

كػػاف البػػاقي عمػػى حػػرفيف يػػرد المحػػذوؼ مثػػؿ تصػػغير )أب و أخ(عمػػى )أبػػّي وأخػػّي(  إذا -2
 سبؽ. يدية كما عمى يد ومثؿ تصغير

 -: تصغير الجموع 
 -: ولكنيا تنقسـ إلى ثالثة أقساـ ىي، ال تُػصغر الجموع عمى لفظيا دائما 
تػُػصغر عمػػى لفظيػػا مثػؿ )أطعمػػة وأطيعمػػة( و)أرجػؿ وأريجػػؿ( و)أفػػراس : جمػوع التكسػػير لمقمػػة -1

 .وأفيراس( و)فتية وفتّية(
غر بػػالواو والنػػوف إف كػػاف لمػػذكر ثػػـ يجمػػع الُمصػػ، ُيصػػغر المفػػرد منيػػا: جمػػوع التكسػػير لمكثػػرة -2
أو بػػػػاأللؼ والتػػػػاء إف كػػػػاف لمؤنػػػػث أو لمػػػػذكر غيػػػػر عاقػػػػؿ مثػػػػؿ )ركبػػػػاف و رويكبػػػػوف( و)جعػػػػافر ، عاقػػػػؿ

 وجعيفروف( و)غمماف وغمّيموف( و)ُصنػَّاع وصوينعوف( و)كػُتُػب وكتيبات( و)غػَُرؼ وغَريػْفات( 
مثػػؿ )كػػاتبوف وكويتبػػوف( يصػػغراف عمػػى لفظيمػػا : جمػػع المػػذكر السػػالـ والمؤنػػث السػػالـ -3

 مات(.ميو)مسممات ومس
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 تمرينات
(1) 

 األسماء التالية وبيف ما حدث فييا مف تغيير:  صغر
 إبريؽ ػ شمس ػ منشار ػ منديؿ ػ أـ ػ سمراء

 قنفذ ػ أعماؿ ػ غرفة ػ عنترة ػ موقد ػ عامر 
(2) 

 بيف كيؼ تصغر الجموع التالية مع ذكر السبب: 
 ر ػ سعداءػ أنجـ ػ أنجاؿ ػعيوف ػ صحراوات نخيؿ ػ عالموف ػ عصافيرجاؿ ػ خدـ ػ أحزمة ػ 

(3) 
 حدث فييا مف تغييرات:  ، وبيف مايصغر الكممات التالية واذكر وزنيا التصغير 

 كتب ػ ميقات ػ إكميؿ ػ نخمة ػ نعمى ػ رجاؿ ػ آثـ ػ زرقاء ػ درع ػ كبد ػ لطيفة  
 سعداف ػ ىامة ػ نصار ػ جورب طائر ػ بداؿ ػ ميعاد ػ عيد ػ ليث ػ زورؽ ػ 
 .كأس ػ ظرفاء ػ سوافر ػ فأس ػ أبطاؿ ػ ساؽ ػ ميرجاف 

(4) 
 بيف لماذا لـ يكسر ما بعد ياء التصغير في الكممات التالية: ثـ اذكر مكبرىا: 

 ػ عريجاء ػ حسينى ػ قويمة ػ أعيالـ  ىيمخػُنيساء ػ غػُريفة ػ عميراف ػ سييرة ػ أكيتاؼ ػ فض 
 ػ بقيرة ػ أنػييػار ىفمديػدة ػ وىػيراف ػ سمػيراء ػ أقيمػار ػ مريجػاف ػ زلي 
 دويمة ػ ظميآف ػ جريداء ػ سعيدى ػ سويداء. 

(5) 
 صغر األسماء اآلتية، وبيف حكـ حرؼ الميف فييا مف حيث القمُب وعدمو، مع ذكر السبب: 

 آبؽ ػ ىاَجر ػ قوؿ ػ صالح  مورؽ ػ ليؿ ػ نور ػ ميراث ػ قامة ػ صيغة ػ ىائـ ػ سيرة ػ 
  .نـو ػ ضارب ػ بيض ػ ُموئس ػ عاج ػ صورة 

(6) 
حدث فييا مف تغيير وسببو، واذكر وزنيا التصغيري  صغر الكممات التالية، وبيف ما

 والتصريفي: 
 ِعػدة ػ أب ػ موسر ػ سوداء ػ أخالؽ ػ رسالة ػ عصا ػ ُعػروة ػ سفينة ػ مختار ػ معاوية ػ حماؿ  
 يرفػاء ػ جػدوؿ ػ سػف ػ القػاضػمػاء ػ آثـ ػ فػضػة ػ لؤلؤة ػ أـ ػ أعػالـ ػ مرمػى ػ رجػاؿ ػ ظ 
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(7) 
 : مع ذكر السبب، وبيف حكـ حروؼ الميف فييا مف حيث القمب، صغر األسماء التالية

 ميراث ػ قامة ػ صيغة ػ ىائـ ػ آبؽ ػ خالد ػ آدـ ػ ميعاد ػ رسالة ػ ناىض ػ داىية ػ تاج  
  .مونع ػ عاج ػ موقط ػ بيت ػ ثوب 

 (8) 
 : مبينا ما حدث فييا مف تغيير، صغر الكممات التالية

قمر ػ دب ػ ممعب ػ سممى ػ حبمى ػ مميي ػ مرمى ػ بخالء ػ صحراء ػ إعطاء ػ أقالـ ػ أسمحة ػ  
 عمراف ػ سكراف ػ عبقري ػ سمطاف ػ مشتاؽ ػ مستشفي ػ ميرجاف ػ تاج ػ ىدىد ػ دوالب ػ طائر 

  آماؿ ػاستكشاؼ ػ مستحضر ػ نير ػ زىرة ػ تفاحة ػ بطيخة ػ بندؽ ػ أبطاؿ ػ كيرباء ػ ذكرى ػ
 .عطشاف ػ نار ػ ابف ػ فردوس ػ زنجبيؿ ػ أحمد ػ بمبؿ ػ طاحونة ػ حسناء ػ فتى
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 النسب

مثػػؿ مصػػرّي ، النسػػب ىػػو زيػػادة يػػاء مشػػددة فػػي آخػػر المنسػػوب إليػػو مكسػػوٍر مػػا قبميػػا-: تعريفػػو

وسػتة أخػرى قبػؿ اآلخػر متصػمة بػو ، وُيحذؼ ليذه الياء ستة أشياء في اآلخػر، وعراقّي ودمشقّي وقاىريّ 

 : وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ

 -: األشياء التي تحذؼ مف اآلخر: أوال

فػإف كانػت بعػد حػرفيف ُحػذفت ، وشػافعيّ  كرسػيّ  مثػؿ الياء المشددة الواقعة بعد ثالثػة أحػرؼ-7 

 وفػػي، عػػػََدويّ :  عػػػَِديّ  وفػػي، قػػُػَصويّ :  قػػُػَصيّ  فنقػػوؿ فػػي يلثانيػػة واًوا وفػػػُتح الحػػرؼ الثػػاناألولػػى وقػػػُمبت ا

   غػَنػَويّ :  غػَنيّ 

ف كانػػت بعػػد حػػرؼ قػػػُمبت الثانيػػة واًوا وُردت األولػػى إلػػى أصػػميا فتقػػوؿ فػػي  وفػػي، غػػػََوويّ :  َغػػيّ  وا 

 .حَيويّ :  حيّ 

 -: النسب إلى مكسور العيف: ممحوظة 

)نػػَِمر( أو كػاف : عند النسػب إلػى مكسػور العػيف تػػُقمب كسػرتو فتحػة سػواء أكػاف عمػى )فػَِعػػؿ( مثػؿ 

َبِمػ يّ وُدَؤِلػ يّ )نػػََمر : )إبػػِؿ( فيقػاؿ فييػا: )ُدِئؿ( أو كاف عمى )ِفِعؿ( مثؿ: مثؿ عمى )فػُعػِؿ( ( وقػد مػّر أف يّ وا 

 (.يّ )عَدو : ( يقاؿ في النسب إليويّ )عدِ : مثؿ

و)سياسػػة وسياسػػّي(  )مكػػة ومكػػّي( و)فاطمػػة وفػػاطمّي( و)فاكيػػة وفػػاكيّي(: مثػػؿ تػػاء التأنيػػث -2

 .(يو)جامعة وجامع

 :  وليا ثالثة أحكاـ نبينيا فيما يمي ألؼ المقصور -3
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)أمريكػا وأمريكػّي( و)فرنسػا وفرنسػّي : يجب حذؼ ألؼ المقصور إف تجاوزت أربعة أحرؼ مثؿ -أ

ومصطفّي( أو كانت ألؼ المقصور رابعة في كممة تحػرؾ ثػاني حروفيػا  ىفو)ىولندا وىولندّي( و)مصط

 .مّي(نَ بَ ما و نَ مّي( و)بَ سَ ال وكَ سَ مثؿ )قػَمَما وقممّي( و)كَ 

يجػػوز حػػذؼ ألػػؼ المقصػػور أو قمبيػػا واًوا إف كانػػت رابعػػة فػػي كممػػة سػػكف ثػػاني حروفيػػا مثػػؿ  -ب

أو  يّ ( و)نمسػػػػا ونمسػػػػيّ أو كسػػػػرو  يّ ْسػػػػرى وكسػػػػر ( و)كِ يّ ( و)بنيػػػػا وبنيػػػػي أوبنيػػػػو يّ )يافػػػػا ويػػػػافّي أو يػػػػافو 

 ّي.ونمساو  يّ كسراو و  يّ وبنياو  يّ ( ويجوز في حالة قمبيا واًوا زيادة ألؼ قبميا فتقوؿ يافاو يّ نمسو 

نػػا ( و)قِ يّ صػػو صػػا وعَ ( و)عَ يّ يجػػب قمػػب ألػػؼ المقصػػور واًوا إف كانػػت ثالثػػة مثػػؿ )فتػػى وفتػػو  -جػػػ

 (.  يّ شو شا و نِ ( و)نِ يّ نو وقِ 

 -: وىذه أيضا ليا ثالثة أحكاـ نبينيا فيما يمي: ياء المنقوص -4

 )الميتِدي والميتِدّي(. : إف تجاوزت أربعة أحرؼ مثؿ: يجب حذؼ ياء المنقوص -أ

أو  يّ : )القاِضػػػػػي والقاِضػػػػػيجػػػػػوز حػػػػػذؼ يػػػػػاء المنقػػػػػوص أو قمبيػػػػػا واًوا إف كانػػػػػت رابعػػػػػة مثػػػػػؿ -ب

 (.  يّ والعاصو  يّ والعاص يو )العاص (يّ القاَضو 

   يوالعمو  يوالعم يوالشجو  يف كانت ثالثة مثؿ الشجإوص واوا يجب قمب ياء المنق -جػ

 (  يّ وحسناف وحسن يّ )زيداف وزيد: مثؿ حقيقة المثنى إف قصد بيا عالمة التثنية تحذؼ -5

 (يّ وعابدوف وعابد يّ مثؿ: )زيدوف وزيدإف قصد بيا حقيقة الجمععالمة الجمع تحذؼ  -6

 -: ثانيا األشياء التي تحذؼ متصمة باآلخر

 )طيَّػب وطْيبّي( و)ىيَّػف وَىْينّي( : نحو، الياء المكسورة المدغـ فييا ياء أخرى - أ
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وعػػدـ تضػػعيفيا ، وتُػػػفتح عينيػػا عنػػد النسػػب إلييػػا بشػػرط صػػحة عػػيف الكممػػة فػَعػػػِيمةيػػاء  - ب

)حِنيفػػة وحنفػػّي( و)مدينػػة ومػػدنّي( و)جزيػػرة وجػػزرّي( و)صػػحيفة وصػػحفّي( فػػاف اختػػّؿ الشػػرط فػػال : مثػػؿ

 (و)جميمة وجميمي وقميمة وقميمي( يّ يحذؼ مثؿ )طويمة وطويمي وقويمة وقويم

( و)ُمزْينػة يّ و)قريظػة وقرظػ(يّ ُجَيْينة وُجَينِ ): ط عدـ تضعيؼ العيف فييا مثؿبشر  ياء فػَُعػْيػمة -جػ 

( و)جنينػة يّ ( و)ُىَريػرة وىريػر يّ شرط فال حذؼ مثػؿ: )أَمْيمػة وأميمػ( فإف اختّؿ اليّ ( و)ُعَمْيرة وُعَمر يّ ومزن

 (  يّ ( و)قطيطة وقطيطيّ وجنين

نػػػُوءة وَشػػَنِئّي( فػػإف اختػػؿ الشػػرط فػػال شَ : بشػػرط صػػحة العػػيف وعػػدـ تضػػعيفيا مثػػؿ واو فػَُعػػػولة -د

 (يّ ( و)ممولة ومموليّ قػَُوولة وقػَُوولِ ): حذؼ مثؿ

( ألنػػػو يّ ( بعكػػػس )ربيػػػع ربيعػػػيّ مثػػػؿ: )غنػػػّي وَغَنػػػوّي( و)عمػػػّي وعمػػػو المعتػػػؿ الػػػالـ  يػػػاء فػَِعػػػػيؿ -ىػػػػ

 ثػَقػَفي(  –صحيح الالـ وشذ في )ثػَِقػيؼ 

( ألنػو يّ ( بعكػس ُعَميػر وُعميػر يّ ( و)أمّيػة وأمػو يّ وُقَصػو  يّ )قػُػصَ معتػؿ الػالـ مثػؿ: ال ياء فػَُعػػْيؿ -ى

 (.  يّ وُىذل يّ : )قػُرشوشذ في )قػَُرْيش وُىذْيؿ(، صحيح الالـ

 -: حكـ الممدود في النسب

)إنشػاء : فتبقػى ىمزتػو إف كانػت أصػمية مثػؿ، الممدود حكمو ىنا كحكمو في التثنية والجمع تمامػا 

نشػػائ )صػػػحراء : ( وتػػػُقمب ىمزتػػو واًوا إف كانػػت لمتأنيػػث مثػػؿيّ ( و)امػػتالء وامتالئػػيّ ائ( و)ابتػػداء وابتػػديّ وا 

( وتبقػػى ىمزتػػو أو تقمػػب واوا إف كانػػت ُمنقمبػػة عػػف يّ ( و)بيضػػاء وبيضػػاو يّ ( و)سػػوداء وسػػوداو يّ وصػػحراو 

 (يّ أو سماو  يّ ( و)سماء وسمائيّ أوكساو  يّ )كساء وكسائ: أصؿ مثؿ

 -: النسب إلى المركب
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)بعمبػػػػػؾ : )تػػػػػأبط شػػػػػرا( أـ مزحيػػػػػا مثػػػػػؿ: ُينسػػػػػب إلػػػػػى صػػػػػدر المركػػػػػب سػػػػػواء أكػػػػػاف إسػػػػػناديا مثػػػػػؿ 

ويسػػتثنى مػػف ( يّ وامرئػػ يّ وحضػػر  يّ وبعمػػ يّ تػػأبط(: فيقػػاؿ( القػػيس امػػرؤ (: وحضػػرموت( أـ إضػػافيا مثػػؿ

 ذلؾ ثالثة أشياء يكوف النسب فييما إلى العجز وىي

 (  يّ كر )ب: )أبو بكر( فيقاؿ في النسب إليو: الكنية مثؿ -1

 (يّ )ُعمر : )ابف عمر( فيقاؿ في النسب إليو: الُمصّدر بػ)ابف( مثؿ -2

)منػػافي( وشػػذ فػػي المركػػب اسػػتعماؿ : )عبػػد منػػاؼ( فيقػػاؿ فيػػو: مػا ِخيػػؼ فيػػو المػػبس مثػػؿ -3

( فػػػي )تػػػيـ الػػػالت( و)عبػػػد الػػػدار( و)امػػػرئ يّ وعبشػػػم يّ ومرقسػػػ يّ وَعْبػػػدر  يّ )تػػػػَْيَممِ : مثػػػؿ (يّ )فػػػػَْعممِ صػػػيغة 

 القيس( و)عبد شمس( 

إذا ُنِسػب إلػػى مػػا ُحػػذفْت إليػػو المػو ُردْت إليػػو وجوًبػػا إف كانػػت تػػػُرّد  -: النسػػب إلػػى محػػذوؼ الػػالـ

)أبػواف : ( ألنػؾ تقػوؿيّ وأخػو  يّ وسػنو  يّ )أبػو : في التثنية أو الجمع فتقػوؿ فػي النسػب إلػى )أب وسػنة وأخ(

 ف(. وسنوات وأخػَوا

أو  يّ )يػد: )يد ودـ وشفة وابف واسـ(: ويجوز رد الالـ وتركيا فيما عدا ذلؾ فتقوؿ في النسب إلي 

 (.  يّ أو سمو  يّ ( و)اسميّ أو بنو  يّ ( و)ابنيّ ( و)شفي أو شفو يّ دمو  أو يّ ( و)دميّ يدو 

ينسػب إلػى مفػرد الجمػع ال إلػى الجمػع فيقػاؿ فػي النسػب إلى)ُصػحؼ وُدوؿ  -: النسب إلى الجمع

 (.يّ وقػَبم يّ وفَرض يّ وِكتاب يّ )َصحفي وَدْول: وُكتب وفػَرائض وقبائؿ(

 -: وال ُينسب إلى لفظ ما يدؿ عمى الجمع إال في األحواؿ التالية

َبميّ )قـو وقوم: إذا كاف اسـ جمع مثؿ -1  (  يّ و)نفر و نفر  (يّ ( و)رىط و رىطيّ ( و)إبؿ وا 
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( و)نحػؿ يّ ( و)بقػر وبقػر يّ ( و)تمػر وتمػر يّ )شػجر وشػجر : إذا كاف اسـ جنس جمعّي مثؿ -2

 (يّ ونحم

 (  يّ )أبابيؿ وأبابيمي( و)عباديد وعباديد: إذا كاف جمعا ال واحد لو مثؿ -3

( و)أنيػار يّ ( و)أنصػار وأنصػار يّ )مػدائف ومػدائن: إذا كاف جمعػا جاريػا مجػرى العمػـ مثػؿ -4

 .(يّ و)جزائر وجزائر ( يّ وأنيار 
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 تمرينات

 أكثر مف وجو عند  وانسب إلى الكممات اآلتية، وبيف ما حدث مف تغيير، وما يجوز في
 النسب.

 -طْيطا -أجا -مستشفى -نمؿ -طْنطا -جْرداء -الداعي -ُحذيفة -ربيعة -سويسرا -)القاىرة
 -تجارة -شقراء -ِدْمَياط -صفاء -مالي -وباء -اجتزاء -الُمْستبقى -دعاء -أبيا -فناء -العِشي
 -أْخرى -رجاء -ُسْعدى -الراعي -إمالء -َشْبرا -ُكْبرى -الوادي -ُبخارى -رمضاف -نابغة -حْمفا
 خطيئة(. -ُسكينة -الناسي -الغِوي -بيداء -الزاوية -طحا -الرضي -الُمعتدي -الساقية -دْرعا

 

  ت:اانسب إلى الكممات اآلتية وبيف ما حدث فييا مف تغيير 

 -ىاشـ -قضاء -دْنيا -ُرَبا -َأْرُضوف -ُعَرْينة -شديد -تمرات -الكوفة -ثناء -ىدى -ق اء)س
 -صفة -َقِبيمة -معاوية -سَخا -فتاة -مستشفى -الشعراء -العزيزية -رف اء -َدِميَمة -مساجد

 -جزائر -حكومة -أنصار -جاد الحؽ -غنيّ  -طي ب -يد -ِىندات -خمي ة -أخ -كم ي ة -بنت
 ِربا(. -طبيعة -ُكتب -ائضفر 
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 اإلعالؿ واإلبداؿ

 تغيير حرؼ العمة لمتخفيؼ بقمبو أو تسكينو أو حذفو.: ىواإلعالؿ  

 مبْت ألفا.ما قبميا فقُ وانفتح  ،تحركْت فييا الواوُ  ،فإف أصميا )قػََوؿ( (قاؿ) كما في فالقمب 

وقبمػػو حػػرؼ صػػحيح سػػاكف  ،العمػػة ؾ فييػػا حػػرؼتحػػرَّ  ،ْقػػػُوؿ(فػػإف أصػػميا )يَ  ؿ(و قُػػيَ ) نحػػو والتسػػكيف

 .فنػُقمْت حركة حرؼ العمة إلى الساكف الصحيح قبمو وُسكػّْف حرُؼ العمة

 اإلعالؿ في اليمزة: أوال

 :ةً والياء ىمز  قمب الواوِ   - أ

 بنػػػاء وظبػػػاء) :ومثػػػؿ (،كسػػػاء وسػػػماء ودعػػػاء) :مثػػػؿ ،لػػػؼ زائػػػدةأحػػػداىما بعػػػد إ تْ تتطرفػػػ إذا -1

 .وانتياي( ياوظبي ابن) (، ووسماو ودعاو، كساو) :صؿ ىذه الكمماتأف وانتياء(،

بشػرط أف يكػوف قػد أصػابيا اإلعػالؿ  عمػى وزف )فاعػؿ(، حداىما عينا السػـ فاعػؿإ إذا وقعت -2

ت عيف الفعؿ صػحيحة فيػو لػـ ذا كانإما أ (،قاـو وبايع): صؿ فييماذ األإ (،وبائع قائـ): نحو، في فعميا

عػػائر ): يقػاؿ فييمػا فػػال (،عػايف) و (عػاور) و:نحػػ ،اسػـ الفاعػؿقمػب ىمػزة فػػي نيػػا ال تُ إف ،عػالؿإيصػبيا 

فممػا كانػت عػيف  (،عػار وعػاف): قػؿ فييمػالػـ يُ  :أي، وعيُنػ فمـ تعتؿَّ (، فر وعيِ عوِ ) :امف فعميأل (؛وعائف

  .كذلؾ في اسـ الفاعؿ تْ الفعؿ صحيحة صحَّ 

 ةد  وقد كانت َمػ الجموع(،، )أي: بعد ألؼ منتيى لؼ )مفاعؿ( وشبيوأحداىما بعد إ إذا وقعت -3

بػػدال مػػف  (،وصػػحائؼ صػػحيفة) :ومثػػؿ (عجػػاوز)بػػدال مػػف  (عجػػوز وعجػػائز) :نحػػو، المفػػردزائػػدة فػػي 

بمعنػى  (رةوَ ْسػقَ ): مثػؿ فػي الجمػع قمػب ىمػزةً فػال يُ ، ذا كاف حرؼ العمة في المفرد ليس بمدإف (،صحايؼ)

 :مثػؿ ا،كػاف حػرؼ المػد فػي المفػرد لػيس زائػدً ف إوكػذلؾ  (،قسائر) ال (،رقساوِ ) :فيقاؿ في جمعو ،سداأل
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وقػػد جػػاء  (،معػػائش) ال (معػايش) :فتقػوؿ فػػي جمعػػو ،يضػػاأفػال قمػػب فيػػو  (،ةمَػػعِ فْ مَ ) ف وزنيػػاأل (،معيشػة)

 صػمية وليسػتْ أ (ومنارة مصيبة) المدة في مفردىا فَّ أمع  (منائر) و (مصائب) :عف العرب شذوذا قوليـ

 .زائدة

  َذا جػػاءت بعػػد إيضػػا ىمػػزة أقمػػب ىػػي تُ  ذْ إ ؛لػػؼُ فػػي ىػػذا الحكػػـ كػػذلؾ األ واليػػاءَ  وتشػػارؾ الػػواو

الة سػػػػر )و (قػػػػالدة وقالئػػػد) :مثػػػؿ مفػػػػرد،ال وقػػػد كانػػػػت مػػػدة زائػػػػدة فػػػي ،وشػػػػبيو (مفاعػػػؿ)لػػػؼ أ

   (ورسائؿ

ف أىػذا الحكػـ  فػي يويسػتو  ،لؼ مفاعؿ وشػبيوأحرفيف لينيف بينيما  يَ حداىما ثانإ إذا وقعتْ  -4

و أ (،نيػػايؼ) :صػػمياأو  ،)بمعنػػى الزيػػادة عمػػى العقػػد فػػي العػػدد(( ؼ ونيػػائؼنيّْػػ): مثػػؿنػػاف يػػاءيف يّْ يكػػوف المَّ 

 سػػيد) :كػوف المينػػاف مختمفػيف مثػؿيف أو أ (،واوؿ)أ :صػمياأو  (،وائػؿأو  وؿ)أ :نػاف واويػف مثػػؿيّْ كػوف المَّ يف أ

 .(سياود) :اصميأو  (،وسيائد

 قمب الواو وحدىا ىمزة: - ب

 -: مسألتيفتختص الواو وحدىا بقمبيا ىمزة في 

 (،واؽٍ )أو (واصػؿ)أ :عمػى (واقيػة)و (صػمةا)و  :نحػو جمػع ا،رت قبؿ واو متحركػة مطمقػذا تصد  إ -1

الحػػػػروؼ  يا القمػػػػب ىػػػػو فػػػػرار العربيػػػػة مػػػػف تػػػػوالوالسػػػػبب فػػػػي ىػػػػذ (،اؽٍ وَ وَ )و (اصػػػػؿوَ وَ ) :صػػػػؿ فييمػػػػافاأل

 .المتماثمة في كمماتيا

 (ىلَػػػوْ وُ ) صػػػؿ فييػػػافاأل (،ؿوَّ األَ ) نثػػػىأُ  ى(ولَػػػاألُ ): نحػػػو أصػػػمية،رت قبػػػؿ واو سػػػاكنة ذا تصػػػد  إ -2

نمػا منقمبػة عػف غيرىػا ا  صػمية و أفإذا كانت الػواو السػاكنة غيػر  ،والثانية ساكنة ،والىما مضمومةأ ،بواويف
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 ،لػػؼعػػف األفػػالواو الثانيػػة منقمبػػة  (،واعػػد) المبنػػى لممجيػػوؿ مػػف (دوِعػػوُ ) :مثػػؿ ،ولػػى كمػػا ىػػياأل بقيػػتْ 

   .كما ىي ولـ تقمب ىمزةالواو األولى  ، فبِقيتْ صميةأوليست 

 :أو ألفا و واواً أقمب اليمزة ياًء  -جػ

انية تقمػب حػرؼ الث فّ إف، ولى متحركة والثانية ساكنةذا كانت األ إ أو ألفاو واوا ً أتقمب اليمزة ياًء 

واوا بعػػد قمػػب كمػػا تُ (، مػػف)َأأْ  :صػػمياأو  (مػػف)آ :ة مثػػؿلفػػا بعػػد الفتحػػأفتقمػػب ، ولػػىمػػد مػػف جػػنس حركػػة األ

 (.ئماف)إِ  :صمياأو  (يماف)إ :وتقمب ياء بعد الكسرة مثؿ(، ؤمفأُ ) :صمياأو  (ومفأُ ) :الضمة مثؿ

 عالؿ في حروؼ العمةثانيا: اإل

 :لؼ والواو ياءً قمب األ  - أ

  لتيفألؼ ياء في مستقمب األ: 

   (.مصباح ومفتاح) :عجمْ  (مصابيح ومفاتيح: )مثؿ ،لؼقبؿ األ  ر ماسِ كُ  ذاإ -1

 (.غالـ وغزاؿ) :في تصغير (ؿزيّْ غُ )و (ـيّْ مَ غُ ) :مثؿ ،لؼ ياء التصغيرقبؿ األ ذا وقع إ  -2

  مواضع: عدةوتقمب الواو ياء في 

: فػي ىػذه الكممػات ىػو صػؿفاأل ي(،والػداع يوالغػاز  يوقػوِ  يرِضػ): مثػؿ ،بعد كسػرة تطرؼف تأ -1

 (.وو والداعِ و والغازِ و وقوِ رضِ )

قيػاـ ) :مثػؿ ،لػؼأوبعػدىا  ،كسػرة المصػدر وقبميػا فػي ،فيػو تْ م ػعِ أُ ؿ ف تقع عينػا لمصػدر فْعػأ -2

 :ومصػػدره (جػاور) :مثػؿ ،بقيػت الػواو فػي المصػدر ؿُ الفْعػػ ؿَّ َعػلػـ يُ إذا فػ (،وادواـ وانِقػِقػ) :صػميافأ (،وانقيػاد

 (.وارجِ )
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 (واردِ ) :صػػميافأ ( جْمػػع )دار(،يػػاردِ ) :مثػػؿ ،صػػحيح الػػالـ وقبميػػا كسػػرة عٍ ا لجْمػػًنػػف تقػػع عيْ أ -3

   (.اءوَ وجِ  جوّ ) :مثؿ ،فاف كانت الالـ معتمة بقيت الواو (،ؿوَ حِ : )صميافأ ( جمع )ِحيمة(،ؿيَ حِ ) :ومثؿ

 (توْ عَطػػػػ)أ :صػػػػميمافأ )اسػػػػتدَعْيُت(و (تُ ْيػػػػعطَ )أ :مثػػػػؿ ،ا بعػػػػد فػػػػتحفصػػػػاعدً  رابعػػػػةً  ف تقػػػػعأ -4

   )استدَعوْت(.و

زاف وْ )ِمػػػصػػػميما فأ (ميػػػزاف وميثػػػاؽ) :مثػػػؿ ،ف تقػػػع بعػػػد كسػػػرة وىػػػي سػػػاكنة غيػػػر مضػػػعفةأ -5

)بمعنػػى دواـ السػػير مػػع  (اذوَّ اجِمػػ)و (اروَ ِسػػ) :مثػػؿ ،قمػػبفػػال تُ  ،دتْ دّْ ُشػػأو  ،كػػت الػػواوتحرَّ  فْ إفػػ (،ثػػاؽوْ ومِ 

 .السرعة(

 ى(،و ْمػػعُ و  ىو ْنػػدُ  :صػػميماأف (،يػػامْ يػػا وعُ نْ دُ ) :مثػػؿ ،بالضػػـ وىػػي صػػفة (ىمَ عْ فُ ػ)ف تكػػوف المػػا لػػأ -6

   .عضِ وْ اسـ مَ  (ىوَ زْ حُ ) :مثؿ ،رغيَّ ا لـ تُ اسمً  (ىمَ عْ فُ )ف كانت إف ،صؿ واواأل فالميما في

ىنػػا  يجػػب قمػػب الػػواو يػػاءً ف ،ف تجتمػػع ىػػي واليػػاء فػػي كممػػة ويكػػوف السػػابؽ منيمػػا سػػاكناأ -7

دو   يوْ َطػ) :صػميماأف ّي(وغػ يّ طػ) :ومثػؿ (،وتيْ د ومَ وِ سيْ ) :صميمافأ (تد وميّْ سيّْ ) :مثؿ ،يا في الياءامغا 

 ي(.وْ وغَ 

 ي(،ومقػو  يّ مرضػ) :نحػو ،ؿ(بكسػر العػيفعِ )فَ  عمػىيو ضػالػذي ما (مفعػوؿ)ف تكوف الواو الـ أ -8

 (.ومدعوّ  مغزوّ ): ؿ( بفتح العيف وجب التصحيح نحوف كاف الماضي عمى )فعَ إف

 :صػػؿواأل (عصػػا ودلػػو) :فػػي جمػػع ي(ِلػػودِ  يّ ِصػػعِ ) :نحػػو ،اجمًعػػ (وؿُعػػفُ )ف تكػػوف الػػواو الـ أ -9

فقمبػت الػواو  ،ىما بالسػكوفإحدا الواو بالياء وسبقتْ  فاجتمعتْ  ،لمثقؿ خيرة ياءً األ قمبتْ ف (،وولُ وو ودُ صُ عُ )

 .ر ما قبميا لممناسبةسِ وكُ  ت الياءُ مَ دغِ أثـ  ،كما عرفنا مف قبؿُ  ياءً 
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 :الؼ والياء واوً قمب األ  - ب

  ُمػػف الفعػػؿ: بالبنػػاء لممجيػػوؿ (،بورِ وُضػػ عَ ويِػػبُ ) :مثػػؿ ،لػػؼ واوا إذا انضػػـ ماقبميػػاقمػػب األ ت 

 (.بايع وضارب)

  ف وقِ ُمػ) :مثػؿ ،قبميػا فػي غيػر جمػع ا مػامضمومً  مفردةً  ساكنةً  إذا كانػت :وتقمب الياء واوا

ف كانػػػت أفػػػإذا لػػػـ تكػػػف مفػػػردة بػػػ (،اليقػػػيف واليسػػػر)مػػػف  (،رِسػػػيْ ف ومُ قِ يْ ُمػػػ)صػػػميما فأ (،روِسػػػومُ 

وكذلؾ إذا كانت فػي جمػع فيجػب لتصػحيحييا فيػو  ،قمبتُ  فال (،جمع بائع اعيَّ بُ ) :مشددة مثؿ

 :عمػى وزف (ضيْ ُبػ)صػؿ فييػا فاأل (،يضْبػ)أَ  جمػع (يضبِػ) :لى كسرة مثػؿإة قبميا ب الضمَّ مْ قَ 

 .(رمْ وحُ  رمح)أ :مثؿ (ؿعْ فُ )

 :  لفاً أقمب الواو والياء  -جػ

 (،عَيػػؿ وبَ وَ قَػػ) :صػػميماأف (قػػاؿ وبػػاع)مثػػؿ  ،قبميمػػا وانفػػتح مػػا لفػػًا إذا تحركػػتْ أتقمػػب الػػواو واليػػاء 

 .لفاأمبتا فتح ما قبميما فقُ انو  ،فييما الواو والياء تحركتْ 

لػػذلؾ  لػػة اشػػترطتْ تػػب الصػػرؼ المطو  كُ  ف  ألفػػا غيػػر أفػػي قمػػب الػػواو واليػػاء  يقػػاؿ عػػادةً  ىػػذا مػػا

 :الشروط التالية

   (.عيْ والبَ  القوؿْ ) :ف سكنتا فال قمب مثؿفإ ف تتحرؾ الواو والياءأ -1

 ؿَ ْضػفَ ا الْ وُ َسػنْ وال تَ } :قولػو تعػالى :لفػا فػي مثػؿأقمػب الػواو ولػذلؾ لػـ تُ  ،صميةأف تكوف حركتيما أ -2

ف حركتيػػػا عارضػػة بسػػػبب الػػتخمص مػػػف التقػػاء السػػػاكنيف فػػي واو الجماعػػػة والـ التعريػػؼ فػػػي أل {،بيػػنكـ

   .بعدىا (الفضؿ)كممة 

 (.ؿيَ ر والحِ وَ السُّ ) :فال قمب مثؿ ،مكسوراأو  فمو كاف مضموما ،قبميا مفتوحا كوف مايف أ -3



 77 

 (.رقةوَ  خذَ )أو (،اسمينايَ  قطؼَ ): فال قمب في نحو ،في كممتيا :أي ،ف تكوف الفتحة متصمةأ -4

نػو ال قمػب أكمػا  ،بعػدىما سػكوف مػالِ  (يػؿوِ اف وطَ َيػبَ ) :فػال قمػب فػي مثػؿ ،بعػدىما ف يتحرؾ مػاأ -5

 (.يّ وِ مَ ا وعَ وَ زَ ا وغَ يَ مَ رَ ) :في مثؿ

 (ؼَ يِػىَ ) :مثػؿ ،(ؿَعػفْ )أَ عمػى  منػووصػؼ  الػذي (ؿَ ِعػفَ ) لفْعؿ عمػى وزف: حداىما عيناإقع ت ال  أ -6

   (.ورعْ أيؼ و ىْ )أ :الوصؼ منيماألف  (،رَ وِ عَ )و

)ضػمور  (ؼَيػاليَ ): مثػؿ (ؿَعػفْ )أ( الذي الوصػؼ منػو عمػى ؿَ عِ حداىما عينا لمصدر )فَ إ تقع ال  أ -7

 .حدى العينيف(إ)فقد  (روَ العَ )و البطف(

لػػؼ التأنيػػث ألؼ والنػػوف و سػػماء كػػاأل خػػره زيػػادة تخػػص األآحػػداىما عينػػا لمػػا فػػي إ تقػػع ال  أ -8

 :فػي قمػب وال ، النػوفو لػؼ خػره األآ ا فػيَمػنيمػا عينػاف لِ أل (؛افَمػيَ ف واليَ اَل وَ الَجػفي: )قمب  ، فالالمقصورة

 .لؼ التأنيث المقصورةأخره أ ا فيمَ ف الياء عيف لِ أل ؛)الحمار السريع( (ىدَ يَ الحَ )

لصػيغة افتعػؿ الدالػة عمػى  تكوف الواو عينا ال  أ و:خير الخاص بالواو وحدىا وىػىذا الشرط األ -9

   (.تشاوروا وتجاوروا) :بمعنى، (وارُ وَ تَ وا واجْ رُ وَ تَ اشْ ) :مثؿ :التشارؾ في الفعؿ

 عالؿ بالتسكيفاإل

ا ّمػأ ،عػالؿ بالقمػبوىػو اإل ،منػووؿ ف شرحنا النوع األأعالؿ بعد نواع اإلأمف  يوع الثانىذا ىو الن

ف العػرب تنقػػؿ إفػ ،ا وقبمػو صػحيح سػػاكفًكػالعمػػة متحرّْ نػو يحػػدث عنػدما يكػوف حػرؼ إعػالؿ بالتسػكيف فاإل

ى الصػرفيوف ىػذا سمّْ ويُ  ،العمة ف حرؼَ سكّْ لى الصحيح الساكف قبمو وتُ إىذه الحالة حركة حرؼ العمة  في

 ومواضع ىذا اإلعالؿ ىي: (،بالنقؿ عالؿاإل) :باسـ عالؿالنوع مف اإل

   (.عيِ ـ ويبْ وُ يقْ ) :صميماأف (يقـو ويبيع) :مثؿ المضارع المعتؿ العيف -1
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ـ وَ ْقػمَ )صػميما أف (،مقاـ ومعػاش) :مثؿ ،االسـ المشبو لممضارع في وزنو ال في زيادتو -2

وعندئػذ  (،شيْ ـ ومَعػوْ مقَػ)لػى السػاكف الصػحيح قبميمػا فصػارت إقمت فييما حركة حػرؼ العمػة نُ  (،شيَ عْ مَ و 

عمػى النحػو الػذي  (لفػاأف فقمبتػا صػؿ وفػتح مػا قبميمػا بحسػب اآلسػب األف الواو والياء تحركتا بح)إ: يقاؿ

 ،زنػػو وزيادتػػوالمضػػارع فػػي و  الفعػػؿَ  شػػبو االسػػـُ أف إفػ (،مقػػاـ ومعػػاش)فصػػارت الكممتػػاف  شػرحناه مػػف قبػػؿ

   (.دوَ سْ أَ ض و يَ بْ )أَ  :ؿ لحركتو مثؿقْ نفال 

اـ وَ ْقػػػ)إ :ؿمْثػػػ ،عػػػاؿ( أو )اسػػػتفعاؿ( المعتػػػؿ العػػػيففْ إالمصػػػدر الػػػذي جػػػاء عمػػػى وزف ) -3

 ،فصػػؿ وفػػتح مػػا قبميػػا اآلاأل لفػػا لتحركيػػا فػػيأقمػػب العػػيف ثػػـ تُ  ،لػػى الفػػاءإالعػػيف  نقػػؿ حركػػةفتُ  (،اـوَ قْ واسػػتِ 

 ض عنيػا بتػاء فػيعػوَّ لفػيف اللتقػاء السػاكنيف ويُ حدى األإفتحذؼ  (،اـواستقا قااـ)أ وعندئذ تصير الكممتاف

 .(قامة واستقامة)إخر فتصير الكممتاف اآل

الػواو واليػاء وعنػدما تنقػؿ حركػة  (وعُيػبْ وؿ ومَ وُ مْقػ) :مثػؿ ،المعتمػة العػيف (وؿعُ مفْ )صيغة  -4

ء خيػرة لمػتخمص مػف التقػانحػذؼ األ وعندئػذ (يػوعبُ ووؿ ومَ قُػمَ )لى الساكف الصػحيح قبميمػا تصػيراف إفييما 

 (.يعوؿ ومبِ مقُ )الكممتاف فتصير  ،جؿ المناسبةويكسر ما قبؿ الياء أل ،الساكنيف

 اإلعالؿ بالحذؼ

ربػع أ ويقػع ذلػؾ فػي ،صػوؿ الكممػة حػذفا قياسػياأتحػذؼ مػف  حػروؼ التػيالال عف إلف نتحدث ىنا 

 :مسائؿ نشرحيا فيما يمي

 ،المضػارع ف فػاءه تحػذؼ فػيأف عرفنػا أوقػد سػبؽ  (،وزف)و (وعد): نحو يالمثاؿ الواو  -1

   (.ادً عْ ووَ  دةً عِ  دْ د عِ وعد يعِ ) :نحو ،نو يجوز حذفيا وبقاؤىا في المصدرأو 
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تصػالو بضػمير رفػع سػكنت المػو الإذا حذؼ عينو نو تُ أيضا أ: فقد عرفنا جوؼالفعؿ األ -2

(،لـ يقُ ) :أو لمجـز مثؿ (،فَ مْ ق)ىفَّ يو (قمتُ ) :مثؿ ،متحرؾ  (.ـْ قُ ) :مثؿ ،مرأو لبناء األ ـْ

لػػى واو إسػػند أُ إذا حػػذؼ المػػو فػػي الماضػػي ف النػػاقص تُ أ: عرفنػػا كػػذلؾ الفعػػؿ النػػاقص -3

لفػا أبتػاء التأنيػث وكانػت المػو  اتصػؿ الماضػيإذا وكػذلؾ  (،واوا وسػرُ وا ورُضػسعَ ) :مثؿ ،االجماعة مطمقً 

يػاء المخاطبػة أو  لػى واو الجماعػةإسػند أُ إذا حذؼ المػو فػي المضػارع كػذلؾ كما تُ  (،تْ مَ ورَ  تْ عَ سَ ) :مثؿ

مػػر مػػف النػػاقص ف األأكمػػا عرفنػػا  (،يفيف وتػػرمِ زِ وتغػػ فَ يْ تسػػعَ ) :ومثػػؿ (،وفوف ويرُمػػوف ويغػػزُ يسػػعَ ) :مثػػؿ

   .المجزـو تماماكالمضارع 

ر لػػى ضػػميإسػػناده إنػػو حػػيف إف كػػاف مكسػػور العػػيف فػػي الماضػػي: إذا الفعػػؿ المضػػعؼ الثالثػػي -4

 :واجوأعمى ثالثة  يؾ يأتالرفع المتحرّْ 

 .(تُ مْ مِ ظَ )ا، نحو: تامً  ييأت  - أ

 .(ِظْمتُ )عيف بعد نقؿ حركتيا إلى الفاء، نحو: لأو محذوؼ ا  - ب

 .(تُ مْ ظَ )يا نحو: حركتِ ل أو محذوؼ العيف بال نقؿٍ   - ت

   والف فقػػػط نحػػػو: مػػػرا واتصػػػؿ بنػػػوف النسػػػوة جػػػاز الوجيػػػاف األأف كػػػاف الفعػػػؿ مضػػػارعا أو ا  و

 .(فَ رْ قِ )و (فَ رْ رِ اقْ )و (،فرْ قِ يَ )و (فَ رْ رِ يقْ )

  (.تُ رْ رَ قْ )أتماـ في غير الثالثي نحو: وؿ فقط وىو اإلويتعيف الوجو األ 

   (.تُ مْ مَ حَ )ٍ  :التماـ في المفتوح العيف مثؿاوكذلؾ يتعيف 
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 تمرينات

 -: لفا فيما يميأأو  ياءأو  عمؿ قمب اليمزة واوا

 .إيناس –خر آ–أوقف  –يالؼ إ –يماف إ –ر مُ آ –جاؿ آ –أومر –ثر آ–أومف  –مف آ

 -: فبينو واذكر السبب إعالؿتية حدث فييا الكممات اآل

 ير.فِ يْ صَ عُ  -إيعاز  –ميراث  – يّّ دِ يْ مَ  – يط –يفاد إ –مرمى  –ميعاد  – يالسار  – يّّ مرض

 -: إعالؿيحدث مف  تية وبيف مااآل فعاؿمف األىات اسـ الفاعؿ 

 .بدا –اختار  –صاـ  –باع  –عال  –ثار أ –صاب أ –استعاف  –انقاد  –قاؿ أ –استقاـ 

 -إعالؿ: حدث فييا مف  تية وبيف مافعاؿ اآلىات اسـ المفعوؿ مف األ

 خاؼ  –باع  –قاـ أ –ضاع أ -قاس  – ينس –رمى  –ارتاد  –زار  –استياـ  

 -إعالؿ: حدث مف  تية وبيف سبب ماالكممات اآل صؿ اليمزة فيأاذكر  

بنػاء  –روائػع  –عمائـ  –عجائز  –رسائؿ  –سائحة  –أوائؿ  -كتائب –عالء  –قوائـ  –صائمة 

 .عظائـ –سائر  –

اف فييػا مػع بيػ حػدث يذلػا عػالؿسػماء الفػاعميف منيػا ثػـ اذكػر اإلأتيػة و فعاؿ اآلىات مضارع األ

 -: السبب

 أيبس. –أيسر  -أيقظ–أينع  -أيقف

 -: حدث فييا فعاؿ وبيف ماأتية عمى وزف سماء اآلاجمع األ

 أدب  –أمد  –أمؿ –ثـ إ –أذف  -أفؽ -أسد –أجمة 

 -: تيةفعاؿ األ ىات صيغة افتعؿ مف األ
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 .دعا –زاف  –ىدـ  -صمح –زجر 

 -: فيما يأتى مف الكممات واشرحيا شرحا وافيا مع ذكر السبب اإلعالؿ نواعأبيف 

يعػيش  –يػدور  –يػد عِ مُ  -يقػؼ – عُ دْ اُ  –ا عمًيػ ؽِ  -تُ ْمػقُ  – دْ رِ لػـ ُيػ –قػـ  –مػديف  –مقاؿ  –مدير 

 .ليناإؿ مِ  –مراـ  –مفازة  –

 -: السببليس بو فيما يأتى مف الكممات موضحا  وما إعالؿعيف ما بو 

 – يّ ميػػػد –مػػػيالد  – وفػػػيّ  – يّ مقضػػػ – يّ عمػػػ -يقػػػاظإ –السػػػامى  –يقػػػاد إ – يالعػػػال – يالماشػػػ

 .اءعدّ  –أرزاء  –نشاء إ –مسائؿ  –بائع  –شراء  –أبناء  –يسار إ

   .مع بياف السبب إبداؿمى افتعؿ واذكر ماحدث فييا مف تية عفعاؿ اآلابف األ

 .وىـ -وعظ –وزف  –وصؼ –وعد  –وصؿ 

 ؟وما سببيما ؟ىما ف ماإعالال تية كؿ كممة مف الكممات اآل في

 .اتقى –استيصاء  –استيفاء  –استيالء 

 -: ىات صيغة افتعؿ مف االفعاؿ التالية

 .ذكر –طرد  –طمب  –درى  -صدـ –زاح 

عالؿبداؿ و إتية كؿ كممة مف الكممات اآل في  -: وضحيما وبيف السبب ا 

 اصطاؼ  – ىفمصط –ازدرى  –ازدىار  –اصطالء 

 -: يخضع ليا يبالقمب بينو واذكر سببو والقاعدة الت إعالؿتية الكممات اآل في
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دعػا  –قائػؿ  –عجػائز  –ذكريػات  –رسػائؿ  –إيػت  –إيمػاف  -صػحراوات –أومف –ر مُ آ –جاؿ آ

رمػى  –سػار  –بنػاء  –بػائع  –صػحائؼ  – يالتػدان –ميزاف  –حياض  – يالسام – يرض –اغتاؿ  –

 .ماةرُ  –باعة  –

 -: بالحذؼ وضحو وبيف نوعو واذكر قاعدتو إعالؿمثمة التالية األ في

 –المنػػادوف  –عمػػوف األ –ا عًصػػ –يف تسػػعَ  –وا سػػعَ  – قػػـْ  –ت ْعػػبِ  – مػػتُ قُ  – تُ ْفػػخِ  -دِعػػيَ  –يكػػـر 

 داعوف. –قاضوف  –يف عِ تدْ  –وا نسُ  – داعٍ  –ى فتً 

قبمو وضػحو الساكف  لى الحرؼ الصحيحإإعالؿ بنقؿ الحركة مف حرؼ العمة مثمة التالية األ في

 -: خرىألا ؿنواع االعال أصاب بعضيا مف أواذكر قاعدتو وبيف ما 

 –ينيػػػر  –مضػػػاؼ  –مسػػػتعاف  –اسػػػتقاـ  –أعػػػاد  –مسػػػتفيد  –معيشػػػة  –يسػػػتزيد  –يبيػػػع  –يقػػػـو 

 إعادة. –ع بِ لـ يَ  – ؿْ قُ لـ يَ  –مجيب 
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 ىمزة القطع وىمزة الوصؿ

 مواضع اليمزتيف  -7

  ـ فػػي أكانػػت فػػي بػػدء الكػػالـ أسػػواء  ،القطػػع ىػػي اليمػػزة التػػي تظيػػر فػػي النطػػؽ دائمػػاىمػػزة

 .وسطو

  وؿ الكالـأإذا جاءت في  الإوىمزة الوصؿ ىي اليمزة التي ال تظير في النطؽ. 

 ومواضع ىمزة القطع في العربية:

 (،فػػػادةإفػػدت مػػف الكتػػاب خيػػر )أ :وذلػػؾ مثػػؿ مػػر منػػو ومصػػدرهالفعػػؿ الماضػػي الربػػاعي واأل -1

   (.غيرؾ إنصافؾ لنفسؾ ؼْ أنصِ )و (ذرأنعذر مف )أو

الّ وأاَل  وأفَّ  إفَّ ) :وائميػػا ىمػػزة القطػػع مثػػؿأ فػػاليمزة فػػي ،الحػػروؼ كميػػا -2 لػػى وا  وأيػػا وغيػػر ، يػػا و  وا 

وصػؿ ال قطػع تنطػؽ فػي نيا ىمػزة إف ،لمتعريؼ ؿ( التيأ) في ستثنى مف الحروؼ اليمزةنو يُ أر غي .ذلؾ

   .التمميذ المجتيد محبوب: وسطو كما في مثؿ قولناابتداء الكالـ وتسقط في 

سػماء وؿ األأ فػإف اليمػزة التػي تقػع فػي ،عػدا المصػادر الخماسػية والسداسػية سماء كميا مااأل -3

بػ) :عػدا ىػذه المصػادر ىػي ىمػزة قطػع كػذلؾ مثػػؿ مػاـ وا  سػحاؽ وأقػرب وأسػعدأحمػد وا  نػػو أغيػر  (،راىيـ وا 

يػػا ىمػػزة وصػػؿ تنطػػؽ فػػي ابتػػداء الكػػالـ وتسػػقط فػػي ىمزتَ  جعمػػت العػػربُ  ،سػػماءأيضػػا عػػدة أسػػتثنى ىنػػا يُ 

 وايـ اهلل، وايمف اهلل(. بنة وامرؤ وامرأة واثناف واثنتافوابف وا واست اسـ): وسطو منيا

 :ما مواضع ىمزة الوصؿ في العربية ىيأ

 :مثػؿ فػػي قولػػو تعػػالى ،مػػر منيمػػا ومصػػدرىماواأل يوالسداسػػ يالفعػػؿ الماضػػي الخماسػػ -1

 :ونحػػو (استشػػاروال نػػدـ مػػف ، اسػػتخارمػػا خػػاب مػػف ) :وكقولنػػا (عمػػى النػػاس يسػػتوفوف اكتػػالواإذا الػػذيف )
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ممػػا يوصػػمو  اسػػتقامتوالمػػرء و  اعتػػداؿ) :ومثػػؿ (بػػاهلل اسػػتعنت فاسػػتعفإذا ) :ونحػػو (اهلل حيثمػػا كنػػت اتػػؽ)

   (.لى النجاحإ

 (،لػػى ال تكفػػروف اشػػكرواذكػػركـ و أ فػػاذكرونى) :كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى ،مػػر مػػف الثالثػػيؿ األفْعػػ -2

   (الخير لعمكـ تفمحوفوافعموا ربكـ  واعبدواا واسجدو ا اركعو منوا آييا الذيف أيا) :وقولو عز وجؿ

 .التعريفية (ؿأ) -3

 (،اسػػـ وابػػف وابنػػة وامػػرؤ وامػػراة واثنػػاف واثنتػػاف) :مثػػؿ بعػػض االسػػماء المسػػموعة عػػف العػػرب -4

 .ىمزة الوصؿ فترسـ مجردة مف اليمزة امَّ أ ،لفا ميموزةأوترسـ ىمزة القطع 

 

------------------------------------- 

 حركات ىمزة الوصؿ  -2

وتػػػارة  ،تى تػػػارة مفتوحػػػةأنيػػػا تػػػأل ؛بتػػػداء بيػػػا فػػػي الكػػػالـ ليسػػػت واحػػػدةً االحركػػػة ىمػػػزة الوصػػػؿ عنػػػد 

 -: تى مكسورة كذلؾ عمى النحو التاليأكما ت ،مضمومة

 (،لسػانو ال تحػت طيمسػانو ىّْ طػمخبػوء تحػت مرء ال) :التعريفية مثؿتفتح ىمزة الوصؿ في )اؿ(  -1

   (.الديف النصيحة) :ونحو (،ميا في البيتأالفتاة تساعد ) :ونحو (ثعمب حيواف ماكرال): ونحو

 :تضـ ىمزة الوصؿ في حالتيف  -2

 :ونحػػػو (،دى عمينػػػا فرددنػػػا االعتػػػداءعتُػػػاُ ) :ماضػػػى الخماسػػػى والسداسػػػى المبنػػػى لممجيػػػوؿ مثػػػؿ - أ

 (.خمص النصحأف شير الصديؽ الوفيستُ اُ )
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 (،ر أخػػاؾ ظالمػػا أو مظمومػػانُصػػاُ ) :مثػػؿ مػػر الثالثػػي المضػػموـ العػػيف فػػي المضػػارعأ - ب

   (.ت تسمـ مف الخطأاسكُ ) :ونحو

 :ونحػػو ،غمػػة وجػػاء النصػػرلنجمػػت ااِ  :مثػػؿ ،حػػواؿذلػػؾ مػػف األر ىمػػزة الوصػػؿ فيمػػا عػػدا كَسػػتُ  -3

مػػف الحػػـز فػػي أي استشػػارة ذوى الػػر  :ونحػػو ،فػػي السػػر والعمػػف خػػش اهللا :ومثػػؿ ،اسػػتعف بػػاهلل فػػي أمػػورؾ

 .اثناف ال يشبعاف طالب عمـ وطالب ماؿ :ومثؿ ،األمور

 -: يا فيما يمييننبوالخالصة في ضوابط رسـ اليمزة 

 -: ف ىذه الضوابط تقـو عمى الدعائـ التاليةأ: اوال

 .الوقؼ ف الخط العرب مبنى عمىأل ،دائما ساكنةً واخر الكممات أتقدر  -1

 ولذلؾ يكتب الحرؼ المضػعؼ حرفػا واحػدا فػي مثػؿ ،مثاؿاأل يالعربية توال تكره الكتابةُ   -2

   (وشوف وروس داود) بواو واحدة ىكذا (وفشو  و رووس و داوود) وكذلؾ كتب الحجازيوف قديما ،ـقدّ 

لػؼ أالضػمائر وعالمػة التثنيػة والجمػع و  :خرىا مثؿآتتصؿ ب التي مف الكممة المواحؽُ  تعدُّ  -3

التعريػػػػؼ والسػػػػيف وىمػػػػزة  داةأدخػػػػؿ عمييػػػػا مػػػػف حػػػػروؼ الجػػػػر والعطػػػػؼ و  وال يعػػػػد منيػػػػا مػػػػا ،المنصػػػػوب

  .االستفياـ والـ القسـ

: ب مػػف ناحيػػة القػػوة ترتيبػػا تنازليػػا عمػػى النحػػو التػػاليرتَّػػالحركػػات والسػػكوف فػػي الكممػػة تُ  -4

 السكوف ثـ الفتحة ثـ الضمة ثـ الكسرة 

 :  اليمزة بعد ذلؾ في القاعدة التاليةص قواعد كتابة خمتت: ثانيا

لػػى حركتيػػا إنطػػر نػػو يُ إخػػر فاآل فػػيأو  مػػا فػػي الوسػػطأ ،لؼ مطمقػػاأوؿ الكممػػة بػػأ تكتػػب اليمػػزة فػػي

   .قوى الحركتيفأقبميا وتكتب عمى ما يوافؽ  وحركة ما
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ف الكسػرة أل ،نػاتَ ئْ ة وجِ َئػة وفِ دَ ئِػفْ أَ و  فُّ ئِ َمػطْ وف ويَ ئُ ِشػنْ المستيزئيف والمُ  :كتب اليمزة عمى الياء في مثؿفتُ 

ف أل ،ىـؿ وأوليػػػاؤُ ؤْ دى وُسػػػؤَ وُيػػػ ُـّ ؤُ َيػػػ :كتػػػب عمػػػى واو فػػػي مثػػػؿنيػػػا تُ أكمػػػا  ،تغمػػػب كػػػؿ الحركػػػات والسػػػكوف

ف الفتحػػػة تغمػػػب أل ،سأْ ؿ وَكػػػأَ ؿ ويْسػػػأَ َسػػػ: لػػػؼ فػػػي مثػػػؿأكتػػػب عمػػػى وتُ  ،الضػػػمة تغمػػػب الفتحػػػة والسػػػكوف

ف أواخػػر الكممػػات تقػػدر سػػاكنة أل عمػػى السػػطر؛، ُتكتػػب اليمػػزة ءء وشػػيْ ء ومػػؿْ وفػػي مثػػؿ بػػطْ  .السػػكوف

ولػذلؾ تكتػب مفػردة عمػى  ،فميس ىناؾ حركة تكتب اليمزة عمى ما يوافقيا ،وقبميا في ىذه االمثمة سكوف

 السطر 

 :ممحوظة

ة عمػى السػطر اليمػز  تْ َبػتِ كُ  ،مثػاؿ فػي الخػطاأل يأو واو تػوال لػؼأإذا ترتب عمى كتابة اليمزة عمػى 

نيػا تكتػب عمػى نبػػرة إيوصػؿ بمػا بعػده ف مػا قبميػا مػف الحػروؼ ممػا كػاف إذاال إ ،يتسػاءلوف ورءوس :مثػؿ

   .وفا وشئُ بطئً  :مثؿ

 -: استثناءاف مف القاعدة

لػؼ األفػوؽ  لؼ المد استغنى عنيا بعالمة المدأوؿ الكممة وبعدىا أ وقعت اليمزة فيإذا  -1

 ة آف ومر آقر  :مثمة مثؿبعض األ ويحدث ىذا عمى قمة في وسط الكممة في ،فخر واآلآكؿ و آدـ و آ: مثؿ

اليػػاء السػػاكنة فػػي وسػػط الكممػػة  دُّ َعػػبمنزلػػة السػػكوف كمػػا تُ  عػػدُّ الفتحػػة بعػػد الػػواو السػػاكنة تُ  -2

كمػا تكتػب  ،ؾَ ءَ وْ َضػ فَّ ا  و  ؾَ ءَ وْ ُسػولػف يَ  ةءَ وْ نُ ة وَشػءَ وْ رُ ُمػ :كتب اليمزة مفػردة فػي مثػؿولذلؾ تُ  ،بمنزلة الكسرة

 .ةيئَ شِ يئة ومَ رِ يئة وبَ س وخطِ ئَ ػيْ ػويَ  ةئَ يْ ىَ : اليمزة عمى نبرة في مثؿ
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 تمريف

 -: بيف السبب في كتابة اليمزة عمى الصورة التي ىي عمييا في الكممات االتية

/ بطئػػػاف/ قػػػراءة / أي ت / مػػػؤف / فئػػػة / مسػػػألة / ظمػػػأف / ينػػػآيػػػأمر / مػػػؤمف / بئػػػر/ زأر / مكافَػػػ

/ يأخػػذوف / ؤَ ُضػػء/ وَ يرِ / جػػزء/ َجػػ يَ ئِػػوس / رُ ءُ رْ كـ/ َمػػئُ وؿ / مبػػادِ ئُ وا / َصػػءُ دَ / َبػػ ُـّ ؤُ ة / َيػػَئػػيْ ضػػوءاف / ىَ 

ه/ وءُ دُ //ُىػ ؿَ اءَ َضػاف / تَ َئػفْ / دِ  ىأَ ْنػة / مَ أَ رْ أة/ َمػْشػتػاف / نَ ئَ ب / رِ دّْ ؤَ ؿ / ُيػَكػأْ ا/ مَ ئً ْشػئباف / سأؿ / نَ ة / ذِ ؤيَ رُ 

/ يػػأكالف / يػػؤذى / اطمئنػػاف/ دأب/ التكػػافؤ/ ىءٌ دِ ء/ رَ زْ / رُ  وااءُ َضػػأوا/ ُئػػطَ وؿ/ وَ ئُ وا/ َسػػءُ رَ / قَػػزُّ ؤُ / َيػػ ءيْ فَػػ

/ عبئاف/ ىواءة/ عبء/ برىء/ جػرؤ/ قئػوؿ/ ظمئػوا/ أي بدءا/ يؤجؿ/ ردىء/ سيءئة/ جزأيف/ مألف/ مر 

/ وأد/  / مئػزر/ جػأر / لجئػا/ بػدء/ يضػىء/ يجػرؤ/ شػأنو/ شػـؤ جاءوا/ سئؿ/ عبء/ سػأمة / بادئػاف/ لػـؤ

نشػػػئاف / عبػػػاءة/ السػػػموءؿ / رديءة / مبػػػدؤة/ دءوب /  دراء / مػػػأقى/ القػػػرأف / يػػػؤمف / اكتئػػػاب/ جػػػأة/

التجرؤ/ رأس / يؤاخذ/ زؤاـ / مبتدئاف/ لئال / مخطئيف / رزأيػف / كسػاءاف / إضػاء/ ىواءىمػا / مقػروءة 

/ مشيئة / خطؤة / رءوؼ/ يئوؿ/ نئػوب/ يئػوده/ قػارئوف / يكتئػب / يمتػئـ / مخطئػيف / خطيئػات / دنيئػة 

 ./ يرزؤىـ / رءـو
 


